
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๘/๒๕๖๑  

วันเสาร์ที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๕. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสาวจันทิมา  ธนาสวา่งกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๔. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. นายชัช  วงศ์สิงห ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
            ๒๑. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา...  



๒ 
  
๒๑. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
๒๓. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๔. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
        

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๒. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 
๓. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์      คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป       คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๗. นายฐิติพล  ภักดีวานิช          คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๘. นายนราธิป  อาษรักษ์        หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม  
 

   

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  ขอแสดงความยินดีกับนางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็น 
   คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ   

           ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ         
ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่  ๘ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการในเรื่องการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกิดผลเป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่องนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  คณะรักษาความ 

      สงบแห่งชาติ...   



๓ 
  
สงบแห่งชาติ  จึงมีค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  และนางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ ในครั้งนี้ด้วย   

 ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอแสดงความ 
ยินดีกับ นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มา ณ โอกาสนี้ด้วย  จึงเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                     

      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามท่ีได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจอมจิน  จันทรสกุล ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๕๙  นั้น เนื่องจาก นายจอมจิน  จันทรสกุล  ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระแล้ว  และที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ลับ) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอ
พระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจอมจิน  จันทรสกุล ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว 
 บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑   
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง                  
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๒  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
  ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

     ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร  โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอก มหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน 
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกัน 
                 และกันในการ… 



๔ 
  
และกันในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน         
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - คณะต่างๆ เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีบุคคลภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคณะครูและ

นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม คณะที่จัดกิจกรรมควรแจ้งทุกคณะเพ่ือให้คณะต่างๆ สามารถน าแผ่นพับหรือโปสเตอร์

เกี่ยวกับคณะมาแจก เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรของคณะด้วย 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบคณะต่างๆ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
          

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑  
      เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

          อธิการบดี  พ.ศ. .... 
          กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาสืบเนื่อง
จากกองการเจ้าหน้าที่ เสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพ่ือ
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....  ซึ่งที่ประชุม
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาให้มีความชัดเจน อ านาจของประธานกรรมการ
สรรหาในการแต่งตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการ 
แทนอธิการบดี  และมีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
และมอบที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป นั้น 
 

 กองการเจ้าหน้าที่  ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอที่
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
 
 
                ล าดับ... 

 



๕ 
  

ล าดับที่ สาระส าคัญ (ร่าง) ข้อบังคับฯ  เหตุผลค าชี้แจง 
๑ ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย ส านัก ศูนย์ 
และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่
จั ด ตั้ ง ต า ม พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า ห รื อ ป ร ะ ก า ศ
ทบวงมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงส่วนงานที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย 
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่าคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี 

- แก้ไขการก าหนดค านิยาม จากเดิม 
“ส่วนราชการภายใน”  เป็น “ส่วน
ราชการ” 

๒ ข้อ ๕  ในกรณีวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี  เหลือ
เวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน หรืออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี เพ่ือท าหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยเลือก เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร  
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
      (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จ านวนสองคน ซึ่ง
แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาอาจารย์  และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  เป็น
กรรมการ   
      (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  ซึ่ง
แต่งตั้งจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
หรือกรรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น 
กรรมการ  ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการสรรหาที่ 
เห็นสมควรหนึ่งคนเป็นเลขานุการ  และให้แต่งตั้ง 

- การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดไว้
เป็นหนึ่งข้อแยกต่างหาก 
-  การด าเนินการกรณีกรรมการสรรหาพ้น
จากต าแหน่งก่อนการสรรหาแล้วเสร็จ
ก าหนดไว้เป็นหนึ่งข้อแยกต่างหาก 
 

  

          ล าดับ...  



๖ 
  

ล าดับที่ สาระส าคัญ (ร่าง) ข้อบังคับฯ  เหตุผลค าชี้แจง 
 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกินสองคนเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ   
 

๓ ข้อ ๖ ในกรณีการสรรหาอธิการบดียังไม่แล้วเสร็จ หาก
กรรมการสรรหาพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด    และ
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการสรรหาคนใหม่ ให้
กรรมการสรรหาคนใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทน  เว้นแต่มีเหตุอัน
สมควร  สภามหาวิทยาลัยอาจให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการสรรหา
อธิการบดีจะเสร็จสิ้นก็ได้   
        กรณีที่สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการ 
สรรหาคนใหม่แทนตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการจ านวนที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และให้นับเป็นองค์ประชุม 

-  แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัย โดยแยกเป็นหนึ่งข้อต่างหาก 

๔ ข้อ ๗ ประธานกรรมการสรรหามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ
ประชุม และเพ่ือรักษาความเรียบร้อยในการประชุม ให้
ประธานกรรมการสรรหามีอ านาจออกค าสั่งใดๆ ตาม
ความจ าเป็นได ้
       ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุมแทน  และให้น าความในวรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

-  แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัย โดยแยกเป็นหนึ่งข้อต่างหาก 

๕ ข้อ ๘ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม   

ใ น ก า รป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่  ถ้ า ป ร ะธ า น ก ร ร ม ก า ร 
สรรหาหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการสรร
หาหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่
ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุม
และหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่  
       การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหาในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

- คงเดิม 

                  
             ล าดับ…

  



๗ 
  

ล าดับที่ สาระส าคัญ (ร่าง) ข้อบังคับฯ  เหตุผลค าชี้แจง 
๖ ข้อ  ๙ คณะกรรมการสรรหา มีอ านาจและหน้ าที่

ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีตาม
ข้อบังคับนี้ โดยให้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมตามข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา และให้มีอ านาจออกค าสั่งและหรือ
ประกาศได้ตามความเหมาะสม 

ให้ประธานกรรมการสรรหามีอ านาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา
หรือกระท าการอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้   
วิธีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลที่
ไ ด้ รั บ ม อบ หม า ย ต า ม ว ร ร ค ส อ ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่
คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

-  แก้ ไขตามข้ อ เ สนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดอ านาจหน้าที่
ข อ งค ณ ะก ร รม ก า ร ส ร ร ห า   แ ล ะ
ก าหนดให้ประธานกรรมการสรรหามี
อ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาหรือ
กระท าการอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้   

๗ ข้อ ๑๐ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนกฎหมาย
อ่ืนที่ใช้บังคับ 

-  แก้ ไขตามข้ อ เ สนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย โดยตัดค าสั่ง คสช.   

๘ ข้อ ๑๑ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการ
สรรหาน าคุณลักษณะดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

(๑) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัย หรือมีประสบการณ์การบริหารระดับสูงใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๒) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และมี
ความรู้ความเข้าในนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย และมีศักยภาพที่จะปฏิบัติตามพันธ
กิจ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และสามารถน าความ
เจริญมาสู่มหาวิทยาลัย 

(๓) มีความรู้ความสามารถและศักยภาพด้าน
วิชาการ  

(๔)  มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่
ยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

(๕) ไม่ เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

(๖) มีคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

คุณลักษณะตามวรรคหนึ่ ง (๑) (๒) และ (๓) 
คณะกรรมการสรรหาอาจก าหนดให้ผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 

- คงเดิม 

                                                                                                                                        

                                                      ล าดับ…  



๘ 
  
       

ล าดับที่ สาระส าคัญ (ร่าง) ข้อบังคับฯ  เหตุผลค าชี้แจง 
 อธิการบดีจัดท าเป็นเอกสารและหรือเชิญมาให้ถ้อยค า  

แสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหา
ก็ได้   

คุณลักษณะตามวรรคหนึ่ง (๔) คณะกรรมการ 
สรรหาอาจพิจารณาจากประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอ
ชื่อ ความคิดเห็นของผู้เสนอชื่อ รวมทั้งข้อมูลจากแหล่งอ่ืน
ที่เชื่อถือได้ 

คุณลักษณะตามวรรคหนึ่ง (๕)คณะกรรมการ 
สรรหาอาจแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นการเฉพาะราย หากเห็น
ว่าผู้ถูกเสนอชื่ออาจเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้าม 

คุณลักษณะตามวรรคหนึ่ง (๖) สภามหาวิทยาลัย
อาจก าหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบท
ของการพัฒนามหาวิทยาลัยในห้วงเวลานั้น โดยจะต้อง
ก าหนดก่อนที่จะเริ่มกระบวนการสรรหา   

 

๙ ข้อ ๑๒  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  
ได้แก่  

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

(๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท
วิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ประเภททั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป  ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ผ่าน
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว   

(๓) ลูกจ้างประจ าที่ต าแหน่งเทียบเท่า (๒) 
ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง เสนอชื่อได้ไม่

เกินหนึ่งคน 

- เพ่ิมเติมให้ลูกจ้างประจ ามีสิทธิเสนอชื่อ   
 

๑๐ ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(๑)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอน รวมทั้ง
ปฏิทินในการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เสนอชื่อ พร้อมทั้ง ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
เสนอชื่อให้ทราบทั่วกันก่อนการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
        (๒) จัดให้มีการรับฟังด้วยวิธีการส ารวจความเห็น
หรือสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อคิดเห็น  

- แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหาด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ข้อบังคับ
ก าหนด และน าข้อความมาจัดเรียงใหม่ 
จากเดิมท่ีแยกอยู่คนละข้อ มาอยู่ในข้อ
เดียวกัน เป็นข้อ ๑๓ (๗) และ (๘) 

 

              ล าดับ... 
  



๙ 
  
ล าดับที่ สาระส าคัญ (ร่าง) ข้อบังคับฯ  เหตุผลค าชี้แจง 

๑๐ แ ล ะ ข้ อ เ ส น อแ น ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับภาระงานของอธิการบดีในระยะสี่ปีข้างหน้า ความ
คาดหวังเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้ที่สมควร
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและประกาศให้ผู้มี
สิทธิเสนอชื่อทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอชื่อ 
          (๓) จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีตามวันเวลาที่ก าหนด  
          (๔) เมื่อพ้นก าหนดเวลาเสนอชื่อแล้ว ให้คณะ
รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยไม่นับความถี่ และ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในเบื้องต้น  
และจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคน
ตามล าดับตัวอักษร 

(๕)  พิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนไว้จ านวนหนึ่ง ไม่น้อยกว่าสามรายชื่อแต่ไม่เกินห้า
รายชื่อ เว้นแต่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่าสามรายชื่อ ให้
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตามความเหมาะสม  จากนั้น
ให้ด าเนินการทาบทาม พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลตาม (๒) และ
ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ได้รับการ
ทาบทามทราบด้วย   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้วย 

การทาบทาม การตอบรับการทาบทาม หรือการ
ปฏิเสธการทาบทามตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือตาม
แบบที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

(๖) จัดให้ผู้ตอบรับการทาบทามแสดงวิสัยทัศน์ 
นโยบาย และกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยและหรือเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการ
สรรหา หรือวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหา  

(๗) ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรอง
คัดเลือกผู้ตอบรับการทาบทามที่มีคุณสมบัติและความ 

 

                    ล าดับ... 



๑๐ 
  

ล าดับที่ สาระส าคัญ (ร่าง) ข้อบังคับฯ  เหตุผลค าชี้แจง 
 เหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่าสองชื่อเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  เว้นแต่ คณะกรรมการสรร
หาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ตอบรับการทาบทามที่มีความ
เหมาะสมมีเพียงหนึ่งราย  
          (๘) รายงานผลการด าเนินการสรรหาและจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร  เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับตัวอักษร พร้อมทั้ง
ข้อมูลประวัติ ผลงาน บันทึกการแสดงวิสัยทัศน์ การ
น าเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ และกรอบแนวทางในการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย 

 

๑๑ ข้อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว  
สภามหาวิทยาลั ยจะพิจารณาเลื อกรายชื่ อจากผู้ ที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อเพียงหนึ่งชื่อ แล้วเสนอชื่อ
เพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีต่อไป 

การประชุมของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
เลือกรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ในกรณีมี เหตุผลอันสมควรเพ่ือประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย  เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงาน
เกี่ยวกับข้อมูลตามข้อ ๑๓ และเหตุผลอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ
สรรหาเสนอเสร็จสิ้นตามวรรคหนึ่งแล้ว  สภามหาวิทยาลัย
อาจไม่เลือกบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
มาเพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีก็ได้  

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่เลือกผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอ  สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการสรรหา
อธิการบดีใหม่ โดยอาจให้คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมหรือ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่เป็นผู้ด าเนินการได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

- คงเดิม 



๑๑ 
  

ล าดับที่ สาระส าคัญ (ร่าง) ข้อบังคับฯ  เหตุผลค าชี้แจง 
๑๒ ข้อ ๑๕  ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไม่อาจสรรหา

อธิการบดีตามข้อบังคับนี้ได้ ให้ประธานคณะกรรมการสรร
หาร าย ง าน ให้ สภามหาวิ ทยาลั ยทราบ  และสภ า
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการสรรหาอธิการบดีใหม่ 

การสรรหาอธิการบดีใหม่ตามวรรคหนึ่ง สภา
มหาวิทยาลัยอาจให้คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่เป็นผู้ด าเนินการได้
ตามตามที่เห็นสมควร  

อธิการบดี ได้  สภามหาวิทยาลัยอาจมอบให้
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เสาะหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะตามที่เห็นสมควร และเมื่อ 

คงเดิม 
 

๑๓ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี รายนั้นตอบรับการ
ทาบทามจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว ให้คณะกรรมการ
สรรหาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีรายนั้นให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะโดยตรง 

การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็น
กรณีพิเศษเฉพาะตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาอาจ
น าความในข้อ ๑๓ มาบังคับใช้ตามที่เห็นสมควร 

การพิจารณาเลือกรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีตามวรรคหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจด าเนินการ
ตามความในข้อ ๑๔ โดยอนุโลม 

 

๑๔ ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ต าแหน่งอธิการบดีว่างลง และยังไม่
สามารถสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีตาม
ข้อบังคับนี้ได้   ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีไปพลางก่อนจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี  แต่ทั้งนีไ้ม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น สภามหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาขยายระยะเวลาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ออกไปได้อีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน    

-  แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย โดยตัดค าสั่ง คสช.   

 
 
 
 
 

               ล าดับ... 



๑๒ 
  

ล าดับที่ สาระส าคัญ (ร่าง) ข้อบังคับฯ  เหตุผลค าชี้แจง 
๑๕ ข้อ ๑๘  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตาม

ข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้  

กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ข้อบังคับนี้ ไม่ ได้
ก าหนด ไว้  ให้ น ายกสภามหาวิ ทยาลั ย เ สนอสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย   

ค าวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด 

- คงเดิม 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....   
 

 ๓.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์  
                                 คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์  

       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมีมติ มอบ                 
คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ หารือในการ
ด าเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆ 

คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์                        
ได้หารือร่วมกับศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2561 เพ่ือหาแนวทางในการท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และเสนอแผนการด าเนินงานอย่างละเอี ยด เพ่ือ
น าเสนอแนวทางดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ จัดท าข้อมูลรายรับและรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                   
เทียบกับแผนประมาณการ (โดยแจ้งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561 (วาระพิเศษ)      
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561) 

กองแผนงานได้แจ้งคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะฯ ดังกล่าว ได้ส่งข้อมูลแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

        1. รายงาน… 



๑๓ 
  
 1. รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ 

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้
ประชุมร่วมกับคณบดีและผู้บริหารของศิลปศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และ                                        
คณะรัฐศาสตร์ เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน โดยในการประชุมดังกล่าวได้หารือร่วมกัน
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับ 

๑. พัฒนาหลักสูตร รายวิชา และกระบวนการเรียนการสอนอันเป็นการผลิตบัณฑิต ให้บัณฑิตมีงาน
ท าและมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

๒. การพัฒนาหลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่นอกจากกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีอายุประมาณ 18 ปี 

 

และก าหนดให้ทั้ง 4  คณะน าเสนอแนวทางการด าเนินงานภายในวันที่ 11 กันยายน 2561  
ทั้งต่อมาในการประชุมเพ่ือทบทวนค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่งศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
ประชุมด้วยเพ่ือแนะน าแนวทางการด าเนินงานร่วมกันให้กับคณะต่างๆได้พิจารณาใช้ในการท างานร่วมกัน และได้แจ้ง
ให้ทั้ง 4 คณะน าเสนอแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน ภายในวันที่ 1๗ สิงหาคม 2561 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 
โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการตามแนวดังกล่าว 1 ปี โดยให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และจะมี
การติดตามผลในเดือนมีนาคม 2562 

เพ่ือด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวคณบดีทั้ง 4 คณะ ผู้บริหารและบุคลากรได้ประชุม
ร่วมกัน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ประชุมครั้งที่  ๑ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒ สิงหาคม 2561 ประชุมร่วมกับคณบดีและผู้บริหาร                                     
ณ คณะนิติศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวแนวทางการท างานเพ่ือจัดท าแผนในการพัฒนาการท างาน  

ประชุมครั้งที่ ๒  ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ประชุมร่วมกับคณบดีและผู้บริหาร และบุคลากร      
ณ คณะนิติศาสตร์เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนาการท างานร่วมกันระหว่าง 4 คณะใน
ด้านต่างๆ ซึ่งที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า ในแต่ละคณะอาจมีบริบทและสภาพการณ์ในทางข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันซึ่ง
อาจจะมีสภาพปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะและการแก้ปัญหานั้นๆ  ก็สามารถด าเนินการได้ภายในคณะเองก็ให้ด าเนินการ
เฉพาะส่วนของคณะไป ทั้งบางเรื่องก็อาจเป็นการด าเนินการร่วมกันภายใน 2 คณะ หรือภายใน 3 คณะก็ได้ ไม่จ าเป็น
ที่จะต้องร่วมมือพร้อมกันทั้ง 4 คณะทุกเรื่องทุกประเด็น และที่ประชุมในวันดังกล่าวเห็นว่า มีการด าเนินการที่จะ
ด าเนินการร่วมกันทั้ง 4 คณะ ดังนี้  

1. บูรณาการการบริหารจัดการหลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน   
2. พัฒนาหลักสูตรส าหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ แบ่งเป็น การปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้อง

กับบริบท สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายใหม่  และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่  โดยมีหลักสูตร
ใหม่ที่จะด าเนินการ คือ  หลักสูตรการบูรณาการการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

3. การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดและการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ    
4. การบริการวิชาการ โดยด าเนินโครงการร่วมกัน 9 หลักสูตร 

       5. โครงการ… 



๑๔ 
  

5. โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 

6. พัฒนาระบบและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ประชุมครั้งที่ 3  ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม 2561 ประชุมร่วมกับคณบดีและผู้บริหาร                                                    
ณ คณะนิติศาสตร์เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งได้มีการเสนอหลักสูตรเพ่ิมเติม อีก 2 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรพื้นที่ชายแดนศึกษา  และหลักสูตร วัฒนธรรมศึกษาและการสร้างสรรค์ 

ประชุมครั้งที่ ๔  ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ประชุมร่วมกับคณบดีและผู้บริหาร มีผู้เข้าร่วม 
29 คน ณ คณะนิติศาสตร์เพื่อติดตามและสรุปแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 

จากการประชุมร่วมกันดังกล่าวนั้น จึงได้แนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการท างานรวมกันใน
ระยะเวลา 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยสรุป ดังนี้ 

1. บูรณาการการบริหารจัดการหลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน   ซึ่งเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงสูตรและรายวิชาให้มีเนื้อหาทันสมัยสอดคล้องกับบริบทและสามารถบูรณาการระหว่างหลักสูตรต่างๆ เพ่ือ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสร้างทักษะที่ส าคัญให้กับนักศึกษา เช่น ทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นต้น  

2. พัฒนาหลักสูตรส าหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ แบ่งเป็น การปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้อง
กับบริบท สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายใหม่  และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่  โดยมีหลักสูตร
ใหม่ที่จะด าเนินการ คือ   

(๑) หลักสูตรการบูรณาการการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

(2) หลักสูตรพื้นที่ชายแดนศึกษา  และ 

(3) หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาและการสร้างสรรค์ 
3. การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดและการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ

ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการถ่ายทอดและการน ากระบวนการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา ตลอดจนการสร้างระบบและกลไกในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. การบริการวิชาการ โดยด าเนินโครงการร่วมกัน 9 หลักสูตร ได้แก่  
(1) โครงการอบรมประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
(2) โครงการอบรมกฎหมายเพื่อการสร้างสรรค์ (ผลงาน)  
(3) โครงการอบรมเพ่ือการส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศอินโดจีน   
(4) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  
(5) โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพ่ือการท่องเที่ยวในชุมชน  
(6) โครงการอบรมภาษาเพ่ือนบ้านเพื่อการท่องเที่ยว  
(7) โครงการอบรมภาษาเพ่ือนบ้านส าหรับนักกฎหมาย   
(8) โครงการอบรมกฎหมายการสร้างสื่อโฆษณาและท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์  
(9) โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจออนไลน์ 

     5. โครงการ… 



๑๕ 
  

5. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เป็นความร่วมมือในการออกแนะ
แนวการศึกษาร่วมกันของ 4 คณะวิชา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ใหม่ๆ 
และร่วมมือกันในการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ให้น่าสนในและสามารถสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายตรงกลุ่มได้ 

6. พัฒนาระบบและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นการพัฒนาระบบและกลไกในการมอบหมายภาระงาน 
ความรับผิดชอบ หรือระบบความร่วมมือในการท าภารกิจของบุคลากรของทั้ง 4 คณะให้สามารถท างานร่วมกันได้ 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 

อนึ่งมีข้อสังเกตเนื่องจากการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของทั้ง 4 คณะ
ดังกล่าว เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายโดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีอยู่จ านวนกว่า 200 คน 

     2. รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ 
ตามที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนกล

ยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ร่วมกับ ศาสตราจารย์กนก วงศ์ตระหง่าน เมื่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และท่ีประชุมมีมติให้คณะรัฐศาสตร์ ด าเนินการดังนี้ 

๑. เสนอผลการด าเนินงานตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุม              
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากมีโครงการ/กิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากที่                 
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้ ก็ให้เสนอผลการด าเนินงานมาด้วย โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจนถึง วันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  

 

ผลการด าเนินงาน 
คณะรัฐศาสตร์ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะและจัดท าข้อมูลรอบ เดือนมกราคม ถึง วันที่ ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. การด าเนินงานตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
๒. การด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๓. การด าเนินแผนลดการตกออก 
๔. การด าเนินงานตามแผนประหยัดค่าใช้จ่าย 
โดยมีข้อมูลสรุปตามประเด็นดังนี้  
๑) การด าเนินงานตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
    ผลการด าเนินการโครงการตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม เดือนมกราคม – วันที่ ๑๐  

สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลสรุปดังนี้  
หมวดการจัดอบรมระยะสั้น และหลักสูตร Non Degree : โดยได้รับอนุมัติโครงการจากอธิการบดี

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะด าเนินการโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
หมวดบริการวิชาการ งานวิจัยและงานท านุฯ : ได้รับอนุมัติงบประมาณจากภายนอก ๑  โครงการ 

โครงการส ารวจความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
 
 
 
 
 
 

ตาราง... 



๑๖ 
  
ตารางเปรียบเทียบแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

รายการ ๒๕๖๑ ร้อยละ
เทียบ

กับแผน
เดิม 

การด าเนินการ 

แผนเดิม ณ 
ม.ค.๖๑ 

การด าเนินการ 
ณ ส.ค.๖๑ 

การด าเนินการ
เทียบกับแผนเดิม 

๑) อบรมหลักสตูร
ระยะสั้น non degree 

๑๗๗,๐๐๐ 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ต่ ากว่า 
๑๗๗,๐๐๐ 

บาท 
๐ 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ อธิการบดี
อนุมัติโครงการ เมื่อวันท่ี ๓๑ พ.ค.
๒๕๖๑ โดยจะด าเนินการโครงการ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

๒) งานบริการวิชาการ 
งานวิจัยและงานท านุฯ 

๒๕๐,๐๐๐ ๙๐,๕๐๕ 

 
 
ต่ ากว่า๑๕๙,๔๘๕ 
บาท 
 

๖๓ 

ผลทีต่ ากว่าแผนเนื่องจากได้รบัอนุมัติ
งบประมาณจากภายนอก ๑  โครงการ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ (งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
บาท) โครงการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดินจ านวน ๒ โครงการ  
๑. โครงการจากผูร้ับมาเป็นผู้ให้: 
บทบาทผู้สูงอายุในการจดับริการ
สาธารณะในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  
๒. กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจรับใช้
สาธารณะ เกี่ยวกับการดูแลผูสู้งอายุและ
ผู้พิการ ภายใต้การท างานในรูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ 
และภาคส่วนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี ศรสีะเกษ อ านาจเจริญ 
และยโสธร  
โครงการวิจัยหน้าใหม่ จ านวน ๑ 
โครงการ การพัฒนากระบวนการสร้าง
นวัตกรรมสังคมเพื่อผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธาน ี
ได้สุทธิ (๕%) 
เป็น ๙๐,๕๐๕ บาท 

๓) การบริหาร
ทรัพยากร และการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ 
(เช่าห้องประชุม 
POL301) 

-  ๑๔,๙๐๐ ๑๔,๙๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ ๔๒๗,๐๐๐ ๑๐๕,๔๐๕ 
ผลต่างท่ี 

๑๙๒,๐๙๕ 
๔๔.๙๘  

  

  ทั้งนี.้.. 



๑๗ 
  
  ทั้งนี้แผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรมข้างต้นคณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการไปแล้ว ๒ โครงการ/
กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑ โครงการ/กิจกรรม โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณภาพรวมต่ ากว่า
ประมาณการที่ได้ก าหนดไว้ โดยในแผนจัดหารายได้ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  มีแผนจัดหารายได้ท้ังสิ้น ๔๒๗,๐๐๐ 
บาท เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม ผลการด าเนินการทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๙๕  บาท 
  โดยคณะรัฐศาสตร์มีโครงการเพ่ิมเติมจากท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้ หลังจากท่ีได้มี
การประชุมร่วม ๔ คณะ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์) จ านวน ๑ 
โครงการ และเป็นคณะท างาน ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ ดังรายละเอียด 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา 

 ๑.  หลักสูตร การบูรณาการ
การพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน 

คณะรัฐศาสตร์ร่วมเป็นคณะท างาน และ
ร่วมสอนในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการ
วางแผนและนโยบาย การพัฒนาเมือง
และชนบท การจัดการภัยพิบัติ และการ
บริหารจัดการของท้องถิ่น        

  ๒.  หลักสูตร พื้นท่ีชายแดน
ศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ด าเนินการบรรจุเป็น
กิจกรรมหน่ึงในโครงการบริการวิชาการ 
(ท่ีเก็บค่าลงทะเบียน) ในแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะรัฐศาสตร์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจะเชิญ
อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ หรือ
นิติศาสตร์ มาร่วมสอนในหัวข้อทึ่
เกี่ยวข้อง 

รายได้ต่อ
ค่าใช้จ่าย
โครงการไม่
ต่ ากว่าร้อย
ละ ๔๐ 

๒๐ คน/
รุ่น 

 ก าไรท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 
๙๔,๘๐๐  
บาท 

ม.ค.-ส.ค. 
๖๒ 

 

๒) การด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
คณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยก าหนดไว้ ๖กิจกรรม 

ดังนี้   
    กิจกรรมที่ ๑ ท าวีดีทัศน์แนะน าเนื้อหาหลักสูตร 
      กิจกรรมที่ ๒ ท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
      กิจกรรมที่ ๓ ใช้นักศึกษาปัจจุบันเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ 
     กิจกรรมที่ ๔ เพ่ิมข้อมูลงานที่สามารถท าได้เมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตรในเว็บไซต์คณะ 
      กิจกรรมที่ ๕ การลงพ้ืนที่โรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
      กิจกรรมที่ ๖ การจัดค่ายปฏิบัติการก่อนเข้าศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์  

โดยผลจากการด าเนินกิจกรรมการ/โครงการ ทั้ง ๖ กิจกรรม/โครงการ ท าให้คณะรัฐศาสตร์ มี
จ านวนนักศึกษารับเข้าในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๒ จากแผนการรับนักศึกษา  

และคณะรัฐศาสตร์ได้มีการด าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ภายใต้โครงการเตรียมความ
พร้อมการรับเข้าศึกษา เพ่ือศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS 
รอบท่ี ๑ Portfolio) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๑๓ คน  

 
 
 

 ๓) การด าเนิน… 
 



๑๘ 
  

๓) การด าเนินแผนลดการตกออก 
คณะรัฐศาสตร์  ได้ด าเนินการตามแผนลดการตกออกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยก าหนดไว้ 

๖ กิจกรรม ดังนี้   
 

กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิการ 

๑. ติดตามนักศึกษาที่มแีนวโน้ม
การตกออก ผา่นระบบ REG 
 

จ านวนครั้งที่มีการติดตามผ่าน
ระบบ REG ของแต่ละหลักสูตร 

๑ ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนมีการติดตามนักศึกษาที่มแีนวโน้มการตก
ออก ผา่นระบบ REG ๑ ครั้งในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐ 

๒. นัดหมายนกัศึกษาที่มี
แนวโน้มการตกออกเข้าพบ 
(พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยต่ ากวา่ 
๒.00) 

จ านวนครั้งที่มีการนัดหมาย ๓ ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

มีการแจ้งให้เข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาผา่นกิจกรรม
Homeroom และผ่าน REG 

๓. จัดกิจกรรมโฮมรูม เพื่อให้
ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทาง
เพื่อป้องกันปัญหาการตกออก
และปัญหาอื่นๆ 

จ านวนครั้งที่มีการให้ค าปรึกษา
และชี้แนะแนวทางการตกออก
ของสาขาวิชาผ่านกิจกรรมโฮมรูม 

๑ ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

๔. ประชุมอาจารย์ผู้สอนในคณะ
ทุกวิชา เพื่อเสนอให้อาจารย์
ผู้สอนติดตามนักศึกษาที่มี
แนวโน้มจะได้เกรด F หรือ D 

จ านวนการประชุมสาขาวิชาที่มี
วาระเร่ืองการติดตามนักศึกษาที่มี
แนวโน้มจะได้เกรด F 

๒ ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

๕. ทวนสอบรายวิชา เพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุที่นักศึกษาได้
เกรด F ในแต่ละวิชา 

จ านวนรายวิชาที่มีการทวนสอบ
ในแต่ละภาคการศึกษา 

ร้อยละ ๒๐ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนใน

ภาคการศึกษา 

มีการระบุวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบแล้ว ๒๐ วิชา 
โดยอยู่ระหวา่งการด าเนินการทวนสอบเดือนมิถุนายน 
๖๑ 

๖. ติดตามรายวิชาที่มีแนวโน้ม
นักศึกษาได้เกรด F มากผิดปกต ิ
(เกินร้อยละ ๑๐) 

จ านวนครั้งที่มีการติดตาม
รายวิชาที่มีแนวโน้มนักศึกษา
ได้ผลการเรียน F มากกวา่ร้อยละ 
๑๐ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 
ของจ านวนนกัศึกษา

ทั้งหมด 

สาขาวิชามีการประชุมเพื่อติดตามรายวชิาที่มีผลการ
เรียน F พบว่าไม่มีวิชาใดมีผลการเรียน F ถึงร้อยละ ๑๐ 
ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

           

๔) การด าเนินงานตามแผนประหยัดค่าใช้จ่าย 
ผลการด าเนินงาน ในการประหยัดค่าสาธารณูปโภค โดยลดการใช้จ่ายจากแผนการจ่าย 

๒,๖๖๘,๐๐๐ บาท โดย ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มียอดค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๗๙๕๑๕๐.๔๓ บาท ยังคงเหลือ
งบประมาณ ๑,๘๗๒,๘๔๙.๕๗ บาท โดยประมาณการการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑                                        
จ านวน ๙๓๒,๐๔๘.๑๕ บาท ซึ่งจะท าให้คณะมีงบประมาณเหลือจ่ายจ านวน ๑,๗๓๕,๙๕๑.๘๕ บาท 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์ รายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง  และเปรียบเทียบ
ประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อมูลการพ้น
สภาพของนักศึกษา โดยมีข้อมูลดังนี้  

 

ประมาณการรับ-จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 รายรับ รายจ่าย 
ประมาณการ ๓๙,๔๖๒,๕๐๐ ๓๙,๔๖๒,๕๐๐ 
รับ/จ่าย จริง ๔๔,๑๖๔,๕๗๔.๗๖ ๑๘,๙๗๗.๑๑๔.๓๐ 

 

 
 
 

    รายละเอียด… 



๑๙ 
  

รายละเอียดรายรับจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

รายการ รายรับจริง รายการ รายจ่ายจริง 
รายได้จากงบประมาณ
แผ่นดิน ๘๖๔,๕๗๓.๙๓  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร        ๑๓,๓๘๔,๗๖๑.๒๕ 

รายได้จากการจัดการศึกษา ๔๒,๘๒๘,๖๐๕.๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  ๙๘,๕๕๑.๗๒ 

รายได้ดอกเบี้ยรับ 
              
๓๒๙,๒๘๑.๘๔  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ๖๙,๕๖๘.๕๐ 

รายได้อ่ืนๆ ๑๔๒,๑๗๙.๙๙  ค่าตอบแทน  ๑,๓๖๖,๒๗๗.๐๙ 
     ค่าใช้สอย            ๕๗๖,๗๗๓.๓๓ 
     ค่าวัสดุ            ๔๖๗,๑๗๑.๒๕ 
     ค่าสาธารณูปโภค  ๗๐๕,๓๗๓.๓๒ 
     ค่าใช้จ่ายโครงการ         ๑,๑๐๕,๔๙๘.๐๐ 
     ค่าเสื่อมราคา         ๑,๒๐๓,๔๘๖.๐๐ 

รวม 
         
๔๔,๑๖๔,๖๐๔.๗๖  รวม       ๑๘,๙๗๗,๔๖๐.๔๖ 

รายได้จากการด าเนินงานสูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ๒๕,๑๘๗,๑๔๔.๓๐ 
ข้อมูลจากรายงานการตรวจบัญชีคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

 

ข้อมูลการพ้นสภาพของนักศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๒ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๕ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๘ คน 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

3. รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ตามที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ร่วมกับ ศาสตราจารย์กนก วงศ์ตระหง่าน  
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และท่ีประชุมมีมติให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการดังนี้ 

๑. เสนอผลการด าเนินงานตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากมีโครงการ/กิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากที่                
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้ ก็ให้เสนอผลการด าเนินงานมาด้วย โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจนถึง วันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ผลการด าเนินงาน 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะและจัดท าข้อมูลรอบ  

เดือนมกราคม ถึง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. การด าเนินงานตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

  ๒. การด าเนิน… 



๒๐ 
  

๒. การด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๓. การด าเนินแผนลดการตกออก 
๔. การด าเนินงานตามแผนประหยัดค่าใช้จ่าย 
โดยมีข้อมูลสรุปตามประเด็นดังนี้  
๑. การด าเนินงานตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 ผลการด าเนินการโครงการตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม เดือนมกราคม –  
สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลสรุปดังนี้  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอน ๑ วิชา  ๒๐๐๑ ๑๐๔ ศิลปะและวัฒนธรรม                 
ลุ่มน้ าโขง   และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเปิดรายวิชา ๒ รายวิชา  

๑) ๒๐๐๑ ๑๘๒  กราฟิกในชีวิตประจ าวัน      
๒) ๒๐๐๑ ๑๘๑ วิชา ดี ไอ วาย   
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
หมวดการจัดอบรมระยะสั้น และหลักสูตร Non Degree : ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตร ๑ 

หลักสูตร  คือ หลักสูตรเสริมสร้างพรสวรรค์ด้านการออกแบบ (Young Design Talane Project)  
หมวดจัดกิจกรรมหารายได้ : ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ๑ กิจกรรม โครงการอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรม:ไหว้พระ น าฮอย มูนมัง พุทธศิลป์พ้ืนถิ่นอีสาน อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรม ๑ กิจกรรม และอยู่ระหว่าง
การด าเนินโครงการ ๑ โครงการ  คือ โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ มิติ เพ่ืองานสถาปัตยกรรม 
(Sketch Up) ได้รับอนุมัติโครงการวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  และรอด าเนินการ 

หมวดบริการวิชาการ งานวิจัยและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก ๒ โครงการ ประเภทวิจัย ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนารูปแบบผ้าเปลือกไหมเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกายร่วมสมัย   และบริการวิชาการ ๑ โครงการ คือ โครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์และข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สู่สากลครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมวดระดมทุน : ด าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี ตุ้มโฮมน้องพ่ี ๒๕๖๑ 
และ การบริจาคจากภายนอก   

 
ตารางเปรียบเทียบแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

 
รายการ 

๒๕๖๑  
ร้อยละเทียบกบั

แผนเดิม 

 
การด าเนินการ แผนเดิม ณ 

ม.ค.๖๑ 
การด าเนินการ 

ณ ส.ค.๖๑ 
การด าเนินการ

เทียบกับแผนเดิม 

๑) รายวิชา GE ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เป็นไปตามแผน ๑๐๐ 

ปิดสอนรายวิชา  2001 104 ศิลปะ
และวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง  และเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน ๒ วิชา มติท่ี
ประชุม : ผู้รับผิดชอบรายวิชาแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ น าเข้าท่ีประชุม
กลั่นกรองอีกครั้งครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  
วันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๑  

๒) อบรมหลักสตูร
ระยะสั้น non degree 

๕๙๑,๓๓๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
ต่ ากว่า  

๔๙๑,๓๓๕ 
๑๖.๙๑ 

ได้รับอนุมัติ จัดท า ๑ หลักสูตร คือ
หลักสูตร เสริมสร้างพรสวรรค์ด้านการ
ออกแบบ  



๒๑ 
  

 
รายการ 

๒๕๖๑  
ร้อยละเทียบกบั

แผนเดิม 

 
การด าเนินการ แผนเดิม ณ 

ม.ค.๖๑ 
การด าเนินการ 

ณ ส.ค.๖๑ 
การด าเนินการ

เทียบกับแผนเดิม 
บาท 

๓) จัดกิจกรรมหา
รายได ้

๑๔๐,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ 
ต่ ากว่า 

๘๙,๐๐๐ บาท 
๘๒.๘๕ 

ได้ด าเนินการกิจกรรมแล้ว ๑ 
กิจกรรม โครงการอนรุักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม:ไหว้พระ น าฮอย มูนมงั 
พุทธศิลป์พื้นถ่ินอีสานอยู่ระหว่าง
การด าเนินโครงการ  ๑ โครงการ   
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ๓ มิติ เพื่องาน
สถาปัตยกรรม (Sketch Up) ได้รบั
อนุมัติโครงการวันที ่๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑  และรอด าเนินการ  

๔) งานบริการวิชาการ 
งานวิจัยและงานท านุฯ 

๔๐๗,๕๐๐ ๕,๑๗๔,๖๐๐ 

 
 
สูงกว่า
๔,๗๖๗,๑๐๐บาท 
 

๑,๒๖๙ 

ผลทีสูงกว่าแผนเนื่องจากได้รับ
อนุมัติงบประมาณจากภายนอก ๒  
โครงการ ประเภทวิจัย ๑ โครงการ 
โครงการพัฒนารปูแบบผ้าเปลือก
ไหมเพื่อเป็นผลิตภณัฑ์เครื่องแต่ง
กายร่วมสมัย  งบประมาณ 
๗๐๐,๐๐๐ บาท  และบริการ
วิชาการ ๑ โครงการ คือ โครงการ
พัฒนาและส่งเสรมิข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์และข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) สู่สากลครบวงจร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
งบประมาณ ๕,๑๗๔,๖๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังสิ้นสุด
โครงการ  
ได้สุทธิ (๕%) 
เป็น ๗๓๕,๐๐๐ บาท 

๕) งานระดมทุน ๑๘๒,๔๐๐ ๒๗๑,๕๖๐ 
สูงกว่า ๘๙,๑๖๐   

บาท 
๑๔๘.๘๘ 

ด าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก ่
กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี ตุ้มโฮมน้องพี่ 
๒๕๖๑และ การบริจาคจาก
ภายนอก 

๖) หน่วยนวัตกรรม
การออกแบบและ
ศิลปะลุ่มน้ าโขง 

๒๔,๐๐๐ - 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- 
อยู่ระหว่าการจัดท าข้อเสนอ
โครงการ 

รวมงบประมาณ ๑,๓๖๕,๒๓๕ ๕,๖๑๗,๑๖๐ 
ผลต่างท่ี 

๔,๒๕๑,๙๒๕ 
๔๑๑.๔๔  

 
 
 
 

    ทั้งนี.้.. 



๒๒ 
  
  ทั้งนี้ แผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรมข้างต้นคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้
ด าเนินการไปแล้ว  ๕ โครงการ/กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๓ โครงการ/กิจกรรม โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ งบประมาณภาพรวมสูงกว่าประมาณการที่ได้ก าหนดไว้  โดยในแผนจัดหารายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑              
มีแผนจัดหารายได้ท้ังสิ้น ๑,๓๖๕,๒๓๕  บาท เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม ผลการด าเนินการทั้งสิ้น ๖,๓๙๕,๒๘๗  
บาท  เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณจากภายนอก ประเภทวิจัย ๑ โครงการ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐  บาท และ
บริการวิชาการ ๑ โครงการ งบประมาณภาพรวม ๕,๑๗๔,๖๐๐ บาท และงบประมาณคงเหลือหลังสิ้นสุดโครงการ 
รายได้สุทธิ (๕%) เป็นเงิน ๗๓๕,๐๐๐ บาท 

โดยคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีโครงการเพ่ิมเติม จากที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ หลังจากท่ีได้มีการประชุมร่วม ๔ คณะ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
ศิลปศาสตร์) จ านวน ๒ โครงการ และเป็นคณะท างาน ๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ ดังรายละเอียด 

 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์  
 ๑.  โครงการอนุรักษ์ศลิปะ

และวัฒนธรรม : ไหว้
พระ น าฮอย มูนมัง 
พุทธศิลป์พื้นถ่ินอีสาน 
ปี ๒ 

คณะศลิปะประยุกต์ฯ ร่วมเป็น
คณะท างาน และร่วมสอนในหัวข้อท่ี
เกี่ยวข้องกับด้านการอนุรักษ์ศลิปะ 
วัฒนธรรม (เก็บค่าลงทะเบียน) และเป็น
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่อง 

 จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : ๔๐  คน 
ค่าลงทะเบียน ๓๐,๐๐ บาท/คน 
ต้นทุนต่อหน่วย :  ๒,๐๐๐ บาท/คน 
งบประมาณโครงการ :  ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
รายได้สุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (ก าไร) : ๔๐,๐๐๐ บาท 

๒.  โครงการฝึกอบรม
วิชาการ กฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
กฎกระทรวงอื่นที่
เกี่ยวข้องขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นโครงการบริการวิชาการ (ที่เกบ็
ค่าลงทะเบียน) การจัดหารายได้อย่างเป็น
รูปธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจะ
เชิญอาจารยจ์ากคณะศลิปศาสตร์ หรือ
นิติศาสตร ์มาร่วมสอนในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย :  ๓๐  คน 
ค่าลงทะเบียน ๓,๕๐๐ บาท/คน 
ต้นทุนต่อหน่วย :  ๒,๒๐๖ บาท/คน 
งบประมาณโครงการ :  ๑๐๕,๐๐๐ บาท 
รายได้สุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (ก าไร) :  ๓๘,๘๒๐ บาท 

 

๒. การด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนด โดยก าหนดไว้ ๔ กิจกรรม ดังนี้   
     กิจกรรมที่ ๑ แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรการออกแบบ ด าเนินการแล้วเดือนมีนาคม 

๒๕๖๑ จากผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพ่ิมข้ึน จากเดิมเป็น ๔๑ คน คิดเป็น ๖๓.๐๘ % 
     กิจกรรมที่ ๒ แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการแล้วเดือน

มีนาคม ๒๕๖๑ จากผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพ่ิมข้ึน จากเดิมเป็น ๓๕ คน คิดเป็น ๘๗.๐๕ % 
     กิจกรรมที่ ๓ งานกิจการนักศึกษา จัดท าโครงการจัดหาแหล่งทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
จัดหาแหล่งทุน จ านวน ๒  ประเภท ได้แก่ ๑. ทุนรายปี จ านวน ๑๐  ทุน  ๒. ทุนต่อเนื่อง จ านวน ๒  ทุน ผลการ
ด าเนินการจัดส่งหนังสือขอรับสนับสนุน จ านวน ๑๐ หนว่ยงาน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑  อยู่ระหว่างรอตอบรับให้ทุน 

     กิจกรรมที่ ๔ โครงการเปิดบ้านคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีก าหนดกิจกรรม            
วันที่ ๒ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 

  ตาราง... 



๒๓ 
  
ตารางสรุปผลการด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๑. แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
หลักสูตรการออกแบบ 
ด าเนินการแล้วเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา 

๖๕ คน * จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษา ๔๑ คน คิดเป็น 
๖๓.๐๘ % 
(ณ 16 พ.ค. 61) 

๒. แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ด าเนินการแล้วเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา 

๔๐ คน * จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษา ๓๕ คน คิดเป็น 
๘๗.๕๐ % 
(ณ 16 พ.ค. 61) 

 
๓. โครงการจัดหาแหล่งทุน 

จ านวนทุนรายปี  ๑๐ ทุน  
หลักสูตรละ ๕ 

ทุน 

ด าเนินการจัดส่งหนังสือ
ขอรับสนับสนุน จ านวน ๑๐  
หน่วยงาน ในเดือนมกราคม 
๒๕๖๑ 
อยู่ระหว่างรอตอบรับให้ทุน 
รายงานผลกันยายน 

จ านวนทุนต่อเนื่อง  ๒ ทุน  
หลักสูตรละ ๑ 

ทุน 

ด าเนินการจัดส่งหนังสือ
ขอรับสนับสนุน จ านวน ๑๐  
หน่วยงาน 
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑  
อยู่ระหว่างรอตอบรับให้ทุน
รายงานผลกันยายน 

๔. โครงการเปิดบ้านคณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จ านวนผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน ก าหนดกิจกรรม วันที่ ๒-๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ 
ศูนย์การค้าเซลทรัลพลาซ่า 
จังหวัดอุบลราชธานี 

จ านวนนักเรียนทีส่นใจ ๒๐๐ คน 
จ านวนนักเรียนมา
สมัคร 

๑๐๐ คน 

 

* ข้อมูล ณ วันที่ ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   
ณ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การด าเนิน… 
 



๒๔ 
  

๓. การด าเนินแผนลดการตกออก 

  
 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนร้อยละการพ้นสภาพเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 
 

ชั้นปี จ านวนร้อยละนักศึกษาที่
ลงทะเบียน 

จ านวนร้อยละการพ้นสภาพ 

นักศึกษาใหม่ (๒๕๖๑) ๘๕.๗๑ - 
ชั้นปีที่ ๒ ๕๐.๐๐ ๑.๖๗ 
ชั้นปีที่ ๓ ๖๕.๘๓ ๘.๘๖ 
ชั้นปีที่ ๔ ๗๑.๖๗ ๓๑.๔๐ 
ชั้นปีที่ ๕ ๘๕.๐๐ ๒๖.๔๗ 

 
เรียงอันดับสาเหตุการพ้นสภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2561  ข้อมูล แผนการรับเข้า จ านวน

นักศึกษารับเข้าใหม่ และนักศึกษาคงอยู่ / ผู้ส าเร็จการศึกษา -ที่มาจาก www.reg.ubu.ac.th   ณ วันที่ ๑๕  สิงหาคม  
2561   

อันดับที่ ๑  พ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัว  
อันดับที่ ๒ พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์   
อันดับที่ ๓ พ้นสภาพเนื่องจากต้องการศึกษาต่อที่อ่ืน   
อันดับที่ ๔ พ้นสภาพเนื่องจากศึกษาต่อที่อ่ืนตามต้องการของผู้ปกครอง  
อันดับที่ ๕ พ้นสภาพเนื่องจากปัญหาทางการเงิน 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามแผนลดการพ้นสภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ก าหนด โดยก าหนดไว้ ๗ กิจกรรม ดังนี้   
         กิจกรรม… 



๒๕ 
  

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๑. กิจกรรมให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ เทอมต้น 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
ทุกชั้นปี 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๐ ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

วางแผนปรับปรุงจัดท าระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาใหม่ใน
การดูแลนักศึกษาปีการศึกษา 2560 โดยค านวณ
จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ท้ังหมด แล้วจัด
แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มตามจ านวนอาจารย์ท่ีมี โดย
แบ่งอาจารย์เป็น 5 กลุ่ม และแบ่งนักศึกษาแต่ละชั้นปี
เป็น 5 กลุ่ม จ านวนเท่า ๆกัน เพื่อให้อาจารย์ 1 คน
ดูแลนักศึกษาได้ท่ัวถึงทุกชั้นปี จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วม ร้อยละ 90  ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

๒. กิจกรรมให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ เทอมปลาย 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
ทุกชั้นปี 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๐ ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

จัดท าระบบให้ค าปรึกษาและแนะน า ติดตาม
สถานภาพของนักศึกษา (ลาออก/พักการศึกษา/พ้น
สภาพ/ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์) โดยอาจารย์
ท่ีปรึกษาเรียกนักศึกษาเข้าพบเพื่อสอบถามสาเหตุ 
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม ร้อยละ 90  ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

๓. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
วิชาภาษาอังกฤษ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ ของจ านวน

นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

การเตรียมความพร้อมปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผล
การศึกษาของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมเตรียมความพร้อมใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึง
อาจจะเป็นเพราะการปรับพ้ืนฐานเพาะศิลป์น้ัน การ
เลือกเนื้อหายังไม่ตรงจุดเท่าท่ีควร ท าให้คะแนน
ภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับท่ีต่ า และยังมีการถอน
รายวิชา แต่การถอนรายวิชาอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรการออกแบบและหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ร้อยละ ๑๓.๖๓ และมีเกรดท่ีดี
ขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐  หลักสูตรการออกแบบ
และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในระดับเกรด A 
B C+ และD ร้อยละ ๓๖.๓๖ 
ข้อมูลจาก :  www.reg.ubu.ac.th 

๔. จัดหาแหล่งทุนท างาน
ระหว่างเรียน 

งบประมาณสนับสนุน ไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ 
บาท/คน 

อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งทุน 
และส่งนักศึกษาท างานในบริษัทออกแบบ The Prime 
Real Estate Office จ.อุบลราชธานี  จ านวน 4 คน   

๕. สิ่งสนับสนุนวัสดุฝึก
ทางการเรียนการสอนใน
ระหว่างเรียน 

งบประมาณสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งทุน 

๖. กิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่อการท างานและการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
ทุกชั้นปี  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๐ ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
เดือน  ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
 

๗. กิจกรรมให้ความรู้แก่
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ด้าน
ภาวะการมีงานท า 

การมีงานท าของบัณฑิต ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 ของบัณฑิตท า
ส าเร็จการศึกษา 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ เข้า
ร้อยละ ๑๐๐  

 

๕. การด าเนินงานตามแผนประหยัดค่าใช้จ่าย 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนประหยัดค่าใช้จ่าย โดยก าหนดไว้ 

๓ ด้าน ดังนี้  ด้านที่ ๑ วัสดุสิ้นเปลือง  ด้านที่ ๒ ด้านพลังงานไฟฟ้า  ด้านที่ ๓ ด้านบุคลากร  จากผลการด าเนินการ 
 

         ทั้ง ๓ ด้าน...   



๒๖ 
  
ทั้ง ๓ ด้าน  ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีการลดค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงิน  ๒๔๐,๘๓๖ บาท 
จากการด าเนินงานแผนประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 

 

ด้านที่ ๑  ด้านวัสดุสิ้นเปลือง มีการด าเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยค่าเป้าหมายที่ 
ก าหนดอยู่ที่ ๑๒,๐๐๐ บาท ผลการด าเนินการอยู่ที่  ๒๖,๑๑๖ บาท ผลต่างเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายอยู่ที่               
๘,๑๑๖ บาท  
 

ตารางนโยบายประหยัดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 
 

รายการ ผลการด าเนินการ 
เป้าหมาย/
ค่าใช้จ่ายที่

ลดลง 

ผลการ
ด าเนินการ 
ม.ค. – มิ.ย. 

ผลต่าง 
ระยะ

ด าเนินการ 

ด้านที่ ๑  ด้านวัสดุ
สิ้นเปลือง 

แนวทางที่ด าเนินการเพื่อลด
ค่าใช้จ่าย ได้แก ่
๑. บูรณาการวสัดสุิ้นเปลือง 
๒. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ซึ่งมี
เป้าหมายการการด าเนินการ ลด
ค่าใช้จ่ายลงร้อยละ10 เมื่อเทียบกับ
รายจ่ายของปีท่ีผ่านมา  
ก าหนดแนวทางนโยบายควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสด ุ
- ขอความร่วมมือในการใช้วัสดุ
ส านักงานต่าง ๆ เช่น ลวดเย็บ
กระดาษ แฟ้ม คลิปหนีบกระดาษ 
เท่าที่จ าเป็น และให้น ากลับมาใช้ใหม่ 
เพื่อลดการจัดซื้อวัสด ุ
- งดหรือจ ากัดการเบิกวัสดุส านักงาน
สิ้นเปลืองบางประเภท ได้แก่ ดินสอ 
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เป็นต้น 
- จ ากัดปริมาณการเบิกใช้วัสดุ
สิ้นเปลืองของแต่ละส่วนงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีใหเ้หมาะสม ซึ่งอาจจะ
ก าหนดจ านวนการเบิกใช้ในแต่ละ
เดือนหรือไตรมาส โดยมีการจดัท า
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุของแต่
ละส่วนงานให้ชัดเจน  
- มีการวิเคราะห์แผนการใช้วัสดุ
ประจ าปีและก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกรายการวสัดุอย่างชัดเจน 
๓. Recycle. 
๔. ป้องกันการสญูหาย / ซ่อมบ ารงุ 

 
 

๑๒,๐๐๐ 

 
 

๒๖,๑๑๖ 

 
 

๘,๑๑๖ 

ตุลาคม-
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 
 
 

รวมเป็น ๑๒,๐๐๐ ๒๖,๑๑๖ ๘,๑๑๖  
 

ด้านที่ ๒... 



๒๗ 
  

ด้านที่ ๒ ด้านพลังงานไฟฟ้า         
ตามค าสั่งคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการจัดท าข้อมูลประกอบแผนการด าเนินงานคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายนโยบายด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ทรัพยากรและพลังงาน คณะกรรมการได้ด าเนินการ ท าแผน
ประหยัดพลังงานคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๑ และน าเข้าคณะกรรมดารประจ าคณะ 
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้  

เป้าหมาย 
๑. ลดการใช้พลังงานประเภทไฟฟ้าของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลงร้อยละ ๕ โดยเปรียบเทียบกับ 

ยอดการใช้จ่ายของปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ โดยเริ่มจากเดือนที่เริ่มต้นโครงการ 
๒. ลดการใช้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ฯลฯ ของปี ๒๕๖๒ ให้มีการใช้ 

น้อยลงกว่าปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕ 
วิธีด าเนินงาน 

๑. รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ๕ ปี ย้อนหลัง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จัดท าแผนและก าหนดมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงาน                   
๔. ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
๕. ก ากับติดตามการใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
๖. รายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๑ –  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดท าฐานข้อมูลการใช้พลังงาน ปี ๒๕๖๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบพลังงาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัการพลังงาน คณะกรรมการ

ตรวจสอบประเมินและคณะท างาน 
มิถุนายน  ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบพลังงาน 

๓. ประชุมคณะกรรมการกายภาพและงานอาคาร คณะฯ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เลขานุการคณะกรรมการ
งานอาคาร 

๔. จัดท าแผนประหยดัพลังงานประจ าปี ๒๕๖๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการกายภาพ
และงานอาคาร คณะฯ 

๕. จัดท ามาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

คณะกรรมการกายภาพ
และงานอาคาร คณะฯ 

๖. ด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงาน มีนาคม–กันยายน 
๒๕๖๑ 

อาจารย์ พนักงาน 
นักศึกษา บุคลากร และ
ลูกจ้างทุกคน 

๗. ก ากับติดตามการใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน และ
รายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ทุกวนัท่ี ๑๕ ของ
เดือน (กรกฎาคม–
ตุลาคม ๒๕๖๑) 

คณะกรรมการกายภาพ
และงานอาคาร คณะฯ 

๘. ปรับปรุงข้อมูลการใช้พลังงานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันพร้อมทั้ง
วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบการใช้พลังงานแต่ละเดือน 

ทุกวันท่ี ๕ ของเดือน คณะกรรมการกายภาพ
และงานอาคาร คณะฯ 

 

  
      และได้จัดการ... 



๒๘ 
  

และได้จัดการประชุมการจัดการความรู้ในด้านการประหยัดพลังงานและการใช้อาคารสถานที่ให้แก่บุคลากร
ภายในคณะ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  
 

ด้านที่ ๓ ด้านบุคลากร 
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณาแผนลดค่าใช่จ่ายด้านบุคลากรดังนี้ 
 

นโยบาย กิจกรรม งบประมาณที่ประหยัด
ได้ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ 

งบประมาณที่
ประหยัดได้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

งบประมาณที่ประหยัด
ได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

งบประมาณที่
ประหยัดได้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ด้าน
บุคลากร 

๑. ปรับลดการจ้างเหมา
บุคลากร ๑ คน (จากเดือน 
มิ.ย.-ก.ย.๖๑ และงดการ
จ้างเหมาบริการจากปีงบ 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป) 

๔๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

๒. ปรับลดค่าจา้งเหมา
บุคลากร ๑ คน (จาก 
๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น 
๘,๐๐๐ บาท/เดือน จาก 
มิ.ย.-ก.ย.๒๕๖๒) 

๘,๐๐๐    

๓. พนักงานมหาวิทยาลยั 
ประเภท เงินรายได้ ลาออก 
๒ คน (จาก มิ.ย.-ก.ย.๖๑ 
และปีงบ ๒๕๖๒ ไม่จ้าง
เพิ่ม) 

๑๖๖,๗๒๐ ๕๐๐,๑๖๐ ๕๐๐,๑๖๐ ๕๐๐,๑๖๐ 

๔. ขอปรับพนักงานเงิน
รายได้เป็นพนักงานเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ๒ 
อัตรา 

 ๙๒๔,๔๘๐ ๙๒๔,๔๘๐ ๙๒๔,๔๘๐ 

รวมท้ังสิ้น ๒๑๔,๗๒๐ ๑,๕๔๔,๖๔๐ ๑,๕๔๔,๖๔๐ ๑,๕๔๔,๖๔๐ 
  

สรุปผลการด าเนินการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เดือน มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  ลดค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร เป็นจ านวนเงิน  ๒๑๔,๗๒๐ บาท 
 

ตารางภาพรวมงบประมาณ 
รายการ ประมาณการรายรับ 

(1) 
รายรับจริง 

(2)  
รายจ่ายจริง 

(3) 
คงเหลือ  

(4)=(1)-(3) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๐,๑๘๓,๕๙๑ ๔,๙๙๗,๗๙๒ ๙,๗๓๔,๗๓๓ (๓,๓๖๙,๕๐๔.๑๗) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๑๐,๑๘๓,๕๙๑ ๒,๓๔๘,๗๙๐ ๘,๘๑๓,๐๘๔.๑๗ ๔๑๗,๔๘๙.๘๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑๐,๑๗๓,๘๐๐ ๓,๘๖๒,๑๖๓ ๙,๗๖๖,๑๐๑.๑๗     ๔๐๗,๖๙๘.๘๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ตั้งแผนจ่ายร้อยละ ๘๐) 

๗,๔๒๙,๔๐๐ ๑๐,๑๗๕,๕๔๒ ๑๐,๑๗๕,๕๔๒   ๔๐๗,๖๙๘.๘๓  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
(ตั้งแผนจ่ายร้อยละ ๘๐) 

๙,๔๗๒,๔๘๐    - ๙,๔๗๒,๔๘๐  

 

  รายละเอียด... 



๒๙ 
  
รายละเอียดรายรับจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ปีงบ 
ประมาณ โครงการหลกั กิจกรรมย่อย 

แหล่ง
งบประมาณ 

 งบประมาณ  

 ได้รับจัดสรร (บาท)   เบิกจ่าย (บาท)  

2560 
โครงการบริหารจัดการเพื่อ
จ้างบุคลากร 

ค่าจ้างเงินเดือน เงินรายได ้ ๗,๔๓๘,๐๖๘    ๗,๔๐๓,๐๔๒   

  
โครงการบร ิหารงานภายใน กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการภายใน 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
๙๐๖,๕๐๐     ๘๓๐,๓๓๓.๕๑     

  
โครงการผลติบัณฑิตคณะ
ศิลปประยุกตฯ์ ระดับ
ปริญญาตรี หลักสตูร 
ออกแบบอุตสาหกรรม 

1. กิจกรรมอาจารย์พิเศษภาคปี
การศึกษา 1/2559 

เงินรายได ้ ๕๑๑,๐๐๐     ๔๐๓,๐๗๒  

  
2.กิจกรรมอาจารย์พิเศษภาคปี
การศึกษา 1/2560 

 
  

  

  3.กิจกรรมส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาฝกึงาน 

      

  4.กิจกรรมสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ ์

      

  5.กิจกรรมส่งเสริมความรู้เฉพาะทาง
กลุ่มวิชา 

      

  6.กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร       

  7.กิจกรรมส่งเสริมงานประกวด
นักศึกษา 

      

  8.กิจกรรมในรายวิชา       

  9.กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร       

  กองทุนสินทรัพย์ถาวร - 
โครงการผลติบัณฑิตคณะ
ศิลปประยุกตฯ์ ระดับ
ปริญญาตรี หลักสตูร 
ออกแบบอุตสาหกรรม 

ครุภณัฑ์การศึกษา  เงินรายได ้ ๑๗๔,๙๐๐ ๑๔๔,๔๕๐   

  
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจดัการภายใน 

ครุภณัฑ์การศึกษา 
1.เครื่องเจาะฉลุ CNC ขนาดเล็ก 
2.เครื่องพิมพ์ 3 มิต ิ

 เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน  

๓๙๙,๕๐๐ ๓๘๙,๓๐๐  

  

โครงการผลติบัณฑิตคณะ
ศิลปประยุกตฯ์ ระดับ
ปริญญาตรี หลักสตูร 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

1.กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาและ
บุคลากรเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 เงินรายได ้ ๓๙๒,๖๑๕.๕๓  ๒๖๕,๖๐๐.๒๒  

  2.กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
หลักสูตรของอาจารย์ประจ า 

      

  กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์และ
เผยแพร่ผลงานนักศึกษา 

      

  
กิจกรรมส่งเสริมความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 
1/2559 

  
  

  



๓๐ 
  

ปีงบ 
ประมาณ โครงการหลกั กิจกรรมย่อย 

แหล่ง
งบประมาณ 

 งบประมาณ  

 ได้รับจัดสรร (บาท)   เบิกจ่าย (บาท)  

  
กิจกรรมส่งเสริมความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 
2/2559 

  
  

  

  โครงการส่งเสริมความรู้เฉพาะทางกลุ่ม
วิชา 

      

  โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร       

  โครงการปรับพื้นฐานความรู้ศิลปะแก่
นักศึกษาใหม ่

      

  กิจกรรมสนับสนุนสมาชิกสภาคณบดี
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

      

  
กิจกรรมสนับสนุนการจัดท า มคอ. 
หลักสูตร 

      

  

กองทุนสินทรัพย์ถาวร - 
โครงการผลติบัณฑิตคณะ
ศิลปประยุกตฯ์ ระดับ
ปริญญาตรี หลักสตูร 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

ครุภณัฑ์ทางการศึกษา  เงินรายได ้ ๓๐๔,๙๘๔.๔๗      ๓๐๐,๒๗๖  

  
โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสตูรและ
กิจกรรมนอกหลักสตูร 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษษชั้นปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 

 เงินรายได ้ ๑๙๑,๓๐๐ ๑๗๒,๕๙๙.๒๗       

  
โครงการสานสัมพันธ ์น้อง-พี่ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

      

  โครงการไหว้ครูและศิลป์แต้ม       

  
โครงการประกวดเฟรชชี่บอยแอนด์เกิล 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

      

  โครงการกีฬาภายใน        
  โครงการวันลอยกระทง       

  โครงการแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิต       

  โครงการ me design by senior       

  โครงการของขวัญของฝาก       
  โครงการปัจฉิมนิเทศ       

  โครงการพัฒนาความรู้ด้านการให้
ค าปรึกษา 

      

  โครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

      

  โครงการสวัสดิการและสวัสดิภาพ
นักศึกษา 

      

  โครงการทุนการศึกษา       

  โครงการบริหารงานวิจยั กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย  เงินรายได ้ ๖,๖๖๒  ๖,๖๖๒ 

  
โครงการบริหารจัดการ
ภายใน 

กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
สะอาด 

 เงินรายได ้ ๕๖๓,๓๗๐  ๕๑๑,๒๙๙.๔๘   

    กิจกรรมบริหารจัดการทั่วไป       



๓๑ 
  

ปีงบ 
ประมาณ โครงการหลกั กิจกรรมย่อย 

แหล่ง
งบประมาณ 

 งบประมาณ  

 ได้รับจัดสรร (บาท)   เบิกจ่าย (บาท)  

    จ้างเหมาผู้ช่วยสอน       
    กิจกรรมเงินช่วยเหลือกรณีบุคคลใน

ครอบครัวเสียชีวิต 
      

  
  

โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพบุคลากรคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

      

    กิจกรรมตรวจบัญชปีระจ าป ี       
  โครงการปรับปรุง ทบทวน

แผนกลยุทธ์ฯ 

กิจกรรมปรับปรุง ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560 - 
2564) 

 เงินรายได้  ๔๗,๒๐๐  ๔๔,๙๒๕        

  โครงการเสริมสร้างการ
ประกันคุณภาพ 

กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

 เงินรายได้    ๑๑๑,๗๐๐         ๑๐๕,๐๖๐       

  โครงการบริหารจัดการทั่วไป
คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ (งบสาธารณูปโภค) 

กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค  เงินรายได้  ๘๕,๐๐๐  ๘๕,๐๐๐         

  โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคาร 

กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร  เงินรายได้  ๑๐๐,๐๐๐  ๙๘,๐๐๐        

  โครงการส ารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบ ปรับปรุง อาคาร
สถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยฯ 

กิจกรรมส ารวจ ออกแบบ เขียน
แบบ ปรับปรุง อาคารสถานท่ี
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 เงินรายได้  ๒๒,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐        

  กองทุนสินทรัพย์ถาวร - 
โครงการส ารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบ ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีภายในมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร  เงินรายได้  ๔๘,๐๐๐      ๔๗,๐๐๐    

  โครงการพัฒนาบุคลกรสาย
วิชาการ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

 เงินรายได้  ๓๑,๐๐๐  ๒๖,๕๘๐       

  โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

 เงินรายได้  ๑๖,๐๐๐ ๕,๖๔๐          

  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และระดับ
สากล 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  เงินรายได้      ๓๐,๐๐๐        ๒๗,๐๘๓        

  โครงการบริหารจัดการทั่วไป
คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา 

 เงินรายได้        ๑๐๐,๐๐๐     ๙๙,๗๕๐        

รวมงบประมาณ 2560         ๑๑,๔๗๙,๘๐๐    ๑๐,๙๘๕,๗๓๔.๖๘  

 
 
 
 

    ปีงบประมาณ... 



๓๒ 
  

ปีงบประมาณ 2560 รับ จ่าย ส่วนต่าง 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  ๑๓๐๖๐๐๐     ๑,๒๑๙,๖๓๓.๕๑        ๘๖,๓๖๖.๔๙    

เงินรายได้ ๑๐,๑๗๓,๘๐๐  ๙,๗๖๖,๑๐๑.๑๗  ๔๐๗,๖๙๘.๘๓  

 

4. รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ 
ตามที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด                 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 ร่วมกับ ศาสตราจารย์กนก วงศ์ตระหง่าน 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และท่ีประชุมมีมติให้คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการดังนี้ 

1. เสนอผลการด าเนินงานตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ทั้งนี้ หากมีโครงการ/กิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากที่สภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้ ก็ให้เสนอผลการด าเนินงานมาด้วย โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจนถึง วันที่ 10 
สิงหาคม 2561  

ผลการด าเนินงาน 
คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะและจัดท าข้อมูลรอบ เดือนมกราคม ถึง วันที่ ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. การด าเนินงานตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
๒. การด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๓. การด าเนินแผนลดการตกออก 
๔. การด าเนินงานตามแผนประหยัดค่าใช้จ่าย 
โดยมีข้อมูลสรุปตามประเด็นดังนี้  

 

๔. การด าเนินงานตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
    ผลการด าเนินการโครงการตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม เดือนมกราคม – วันที่ ๑๐  

สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลสรุปดังนี้  
1. การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายได้โดยศิษย์เก่าและแหล่งทุนบริจาคอ่ืนๆ  ศิษย์เก่าคณะศิลป

ศาสตร์ จ านวน 143,400 บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ๒. จ านวนเงิน…



๓๓ 
  

2. จ านวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก  จ านวน 2,735,128 บาท 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณจัดสรร
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
2561 

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

แหล่งทุน 

1  ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาล
ที่ดินในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจในภาคอีสานและ
ภาคเหนือประเทศไทย  

รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์  597,400 298,700 27 มีนาคม 2560- 
26 มิถุนายน 2561  

 (สกว.) 

2 การสร้างธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดิน
ชายแดนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

นายสุรสม กฤษณะจูฑะ  569,250 284,625 20 เมษายน 2560 – 
19 เมษายน 2561  

 (สกว.) 

3 ผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดมุกดาหาร  

รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์  448,400 224,200 18 เมษายน 2560 – 
17 เมษายน 2561 

 (สกว.) 

4 การค้าชายแดนนอกระบบ เงื่อนไข กลไก 
และการจัดการของหน่วยงานรัฐ กรณีศึกษา
ชายแดนไทย-ลาว 

นางเนตรดาว เถาถวิล 611,600 305,800 18 พฤษภาคม 
2560-17พฤษภาคม 
2561 

(สกว.) 

5 การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 
กรณีศึกษา ฟ้อนกลองตุ้มจังหวัดอุบลราชธานี 

นายค าล่า มุสิกา 773,080 386,540 15 มิถุนายน 2560-
14 มิถุนายน 2561 

 (สกว.) 

6 ก าเนิดตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อย
ในภาคอีสาน 

ผศ.สมศรี ชัยวณิชยา 6,000,000 240,000 30 มิถุนายน 2560-
29มิถุนายน 2563 

(สกว.) 

7 วิถีพนันวัยใส กรณีศึกษาเยาวชนที่เคยอยู่ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัด
อุบลราชธานี 

รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์  319,400 159,700 1 สิงหาคม 2560-
31มกราคม 2561 

ศูนย์ศึกษาปัญหา
การพนัน 

 



๓๔ 
  
 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณจัดสรร
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
2561 

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

แหล่งทุน 

8 โครงการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาเมือง
เขมราฐ  อ าเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 

นายจักเรศ อิฐรัตน์  300,000 200,000 3 เมษายน 2560 - 
วันที่ 31 ธันวาคม 
2560  

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)  

9 โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการบริหาร
จัดการน้ า 

1.นายค าล่า   มุสิกา       
2.นายวศิน โกมุท 

547,000 136,750 กันยายน 2560- 
กรกฎาคม 2561 

(สกว.) 

10 การท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถีข้าว ปลา 
นา น้ า จังหวัดอุบลราชธานี 

1.ผศ.อินทิรา ซาฮีร์      
2.นายค าล่า มุสิกา 

695,935 231,978 กันยายน 2560- 
สิงหาคม 2561 

(สกว.) 

11 Shared Situational Analysis of the 
Context for Environmental 
Conservation in the Lower Mekong 
Region  

รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์  3,500 US 115,500  1 มีนาคม 2561 – 
30 พฤศจิกายน 
2561 

McKnight 
Foundation 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

๑2 กระบวนการการหนุนเสริมการสร้างระบบ
กลไกและพ้ืนที่รูปธรรมรองรับสังคมผู้สูงวัย 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

นายวศิน โกมุท  908,070 151,345.00 1 มีนาคม 2561 – 
31 สิงหาคม 2562 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 



๓๕ 
  

3. รายได้จากการให้บริการวิชาการ 
      งบประมาณที่ได้รับ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561  : 873,500 บาท  ดังโครงการต่อไปนี้ 

    1. โครงการฝึกอบรมส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาจาก University of 
Foreign Language Studies – The University of Danang ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 308,000 บาท 

    2. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาจาก University of Foreign 
Language, Hue University จ านวน 102,000 บาท 

    3. ค่าลงทะเบียนจากกิจกรรมบริการวิชาการ จ านวน 463,500 บาท 
4. รายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน  
 ค่าเช่าห้องประชุม/โรงละคร และการบริหารจัดการทรัพย์สินอื่น  จ านวน 150,720.06 บาท 

  

รวมทั้ง 4 รายการ คณะศิลปศาสตร์มีรายได้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 จ านวน 3,902,748.06 บาท 
 

๑. การด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
      คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยก าหนดไว้ 5

กิจกรรม ดังนี้   
     กิจกรรมที่ ๑ ท าวีดีทัศน์แนะน าเนื้อหาหลักสูตร 
     กิจกรรมที่ ๒ ท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
     กิจกรรมที่ ๓ ใช้นักศึกษาปัจจุบันเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ 
     กิจกรรมที่ ๔ เพ่ิมข้อมูลงานที่สามารถท าได้เมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตรในเว็บไซต์คณะ 
     กิจกรรมที่ ๕ การลงพ้ืนที่โรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
โดยผลจากการด าเนินกิจกรรมการ/โครงการ ทั้ง 5 กิจกรรม/โครงการ ท าให้คณะศิลปศาสตร์ มี

จ านวนนักศึกษารับเข้าในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน 608 คน คิดเป็นร้อยละ 
119.21 จากแผนการรับนักศึกษา (แผนรับเข้า 510 คน) 

๒. การด าเนินแผนลดการตกออก 
ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์มีนักศึกษาตกออกร้อยละ 5.34 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทีคณะไม่ถือ

เป็นความเสี่ยงของคณะ  แต่คณะก็ได้ด าเนินการตามแผนลดการตกออกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 5  
โดยก าหนดไว้ 3 กิจกรรม ดังนี้   
 

กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิการ 

๑. ติดตามนักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มการตกออก ผ่าน
ระบบ REG 
 

จ านวนครั้งท่ีมีการติดตามผ่าน
ระบบ REG ของแต่ละ
หลักสตูร 

๑ ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

อาจารยผ์ู้สอนมีการตดิตามนักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มการตกออก ผ่านระบบ REG ๑ 
ครั้งในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐ 

๒. นัดหมายนักศึกษาที่มี
แนวโน้มการตกออกเข้าพบ 
(พิจารณาจากเกรดเฉลีย่ต่ า
กว่า ๒.00) 

จ านวนครั้งท่ีมีการนดัหมาย ๓ ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

มีการแจ้งให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน
กิจกรรมHomeroom และผ่าน REG 

๓. จัดกิจกรรมโฮมรูม เพื่อให้
ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทาง
เพื่อป้องกันปัญหาการตกออก
และปัญหาอื่นๆ 

จ านวนครั้งท่ีมีการให้
ค าปรึกษาและชี้แนะแนว
ทางการตกออกของสาขาวิชา
ผ่านกิจกรรมโฮมรูม 

๑ ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

  ๓. การด าเนิน... 



๓๖ 
  

๓. การด าเนินงานตามแผนประหยัดค่าใช้จ่าย 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมรณรงค์ตามแผนประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ก าหนดไว้ 3 ด้าน คือ   

 

ด้านที่ ๑ ประหยัดไฟฟ้า ปิดแอร์-ลิฟต์  มีการรณรงค์การเดินขึ้นบันไดทดแทนการใช้ลิฟต์ การปิด-
เปิดแอร์เป็นเวลา  ปิดไฟฟ้าหลังการใช้งาน   

ด้านที่ 2 จัดห้องเรียนกลุ่มใหญ่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งได้หารือกันในส่วนของงานวิชาการ และให้
ปรับจ านวนรับนักศึกษาให้มีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียน  ลดการใช้กระดาษ และไม่เบิกค่าอาหารท าหารนอกเวลา  

ด้านที่ 3  เปลี่ยนแหล่งการจ้างบุคลากร ประสานกับกองการเจ้าหน้าที่และกองแผนงานขอรับจัดสรร 
อัตราบุคลากรทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ  และยกเลิกอัตราที่มีการลาออก 

 

 จากการด าเนินงานตามแผนประหยัดค่าใช้จ่าย 3 ด้าน คณะศิลปศาสตร์สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 
ทั้งสิ้น จ านวน 1,300,000 บาท 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ                   
คณะศิลปศาสตร์ 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. คณะต่างๆ ควรจัดท าแผนลดรายจ่ายด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การปรับหลักสูตร             
การปรับลดค่าตอบแทนอาจารย์ที่มากเกินไป  การจัดการด้านบริหาร  การปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  และ                          
การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ าซอ้นทุกชนิด  พร้อมทั้งพิจารณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ เพ่ือจัดท างานบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพ่ือให้
อาจารย์ทุกคณะร่วมกันท างานเพ่ือหารายได้เพ่ิม และท างานด้านบริการวิชาการเพ่ือตอบโจทย์ชุมชนและพ้ืนที่ 
  ๓. ทุกคณะควรจัดท ารายงานเกี่ยวกับรายได้และรายจ่าย ย้อนหลังไป ๕ ปี และไปข้างหน้าอีก ๕ ปี 
เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มทางด้านการเงินของคณะว่าจะถึงจุดวิกฤติในปีไหน 
  ๔. มหาวิทยาลัยควรมีกลไกการบริหารจัดการ และการจัดสรรผลประโยชน์จากการหารายได้เพ่ิมที่
เป็นระบบ 
  ๕. คณบดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารท าความเข้าใจกับอาจารย์ในคณะ  เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ 
ทางด้านการเงินของคณะ เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงความจ าเป็นในการร่วมกันหารายได้และลดรายจ่ายของคณะ 
  ๖. คณะต่างๆ ควรพิจารณาเกี่ยวกับการเรียนการสอนส าหรับคนวัยแรงงาน และผู้สูงวัยเพ่ือทดแทน
รายได้จากค่าลงทะเบียนที่น้อยลงเพราะจ านวนนักเรียนที่ลดลง 
  ๗. ให้คณะทั้ง ๔ คณะ ด าเนินการจัดท าแผนการหารายได้ และการลดรายจ่ายพร้อมทั้งด าเนินการ
แก้ไขวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินของคณะให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี โดยจัดท าแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน                
และให้ด าเนินการคู่ขนานไปด้วย  โดยให้ปรึกษาหารือร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ  
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน  รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์                               
นางสีลาภรณ์ บัวสาย  และนายประวิทย์  อนันตรวราศิลป์   
  ๘. ประธานสภาอาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์ ควรมีส่วนร่วมในการสื่อสารถึงวิกฤตการณ์ด้าน
การเงินของคณะต่างๆ และควรชี้แจงให้บุคลากรในคณะต่างๆ เข้าใจถึงแนวทางที่ควรด าเนินการให้ถูกต้อง  

 
 

                 มติที่ประชุม... 



๓๗ 
  

 มติที่ประชุม  มอบคณะนิติศาสตร์   คณะรัฐศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  และคณะศิลปศาสตร์  ด าเนินการจัดท าแผนการหารายได้และการลดรายจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒ เดือน และด าเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี  โดยให้
ด าเนินการคู่ขนานกับการจัดท าแผน  และมอบกองแผนงานติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยทุก ๒ เดือน  และมอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  หากคณะต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตทางด้านการเงินได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร 
      

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
         ๔.๑.๑.๑  รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินคณะรัฐศาสตร์  

     และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์  
     ประจ าปีงบประมาณ 2560 

             คณบดีคณะรัฐศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของส่วนภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2554 ข้อ 28 ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญที่สมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน
ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้น ๆ และให้มีการการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ 29 ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็น
ผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ 30 ให้
ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเก้าสิบวัน
นับวันสิ้นปีบัญชี และระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ 51 เมื่อถึงงวดการบัญชีให้ส่วนราชการ 
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีเสนออธิการบดีภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานและหมายเหตุประกอบงบ นั้น 
 เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการเงินฯดังกล่าว อธิการบดีแต่งตั้งให้              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 4516/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ และรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2561 และได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินต่อส านักงานตรวจสอบภายในเพ่ือท า
การวิเคราะห์งบการเงินคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และส านักงานตรวจสอบภายในได้ส่งรายงานผล
การวิเคราะห์งบการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้คณะรัฐศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่ศธ. 
0529.1.3/152 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และปรับตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยสรุปดังนี้ 
 

1. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 
รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้จากงบประมาณ   864,537.93 บาท 
 รายได…้ 



๓๘ 
  

รายได้จากการจัดการศึกษา       17,915,542.50 บาท 
รายได้ดอกเบี้ยรับ   329,281.84 บาท 
รายได้อ่ืน ๆ     142,149.99 บาท 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน       19,251,512.26 บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  
 ค่าใช้จ่ายด้ายบุคลากร   13,384,761.25 บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ภายในประเทศ      98,551.72 บาท 
 ค่าใช้จ่ายเดินทาง-ภายในประเทศ       69,568.50 บาท 
 ค่าตอบแทน     1,366,277.09 บาท 
 ค่าใช้สอย        576,773.33 บาท 
 ค่าวัสดุ         467,171.25 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค        705,373.32 บาท 
 ค่าใช้จ่ายโครงการ     1,105,498.00 บาท 
 ค่าเสื่อมราคา      1,203,486.00 บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน          18,977,460.46 บาท  
 รวมรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย               274,051.80 บาท 
 

2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
สินทรัพย์     44,026,094.24 บาท 
หนี้สินรวม     16,444,145.75 บาท 
ส่วนทุน     27,581,948.49 บาท  
 

          3. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
3.1 การวิเคราะห์จากฐานะทางการเงิน 

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 44,026,094.24 บาท  
ลดลงจากปีก่อน 771,033.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.72 ส่วนใหญ่มาจากเงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์  
ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 16,444,145.75 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 37.35 ของหนี้สินและส่วนทุน ลดลง 12,903,116.15 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.97 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน หนี้สินส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้กองคลัง จ านวน 15,727,599.42 คิดเป็นร้อยละ 35.72 ของหนี้สินและ
ส่วนทุน ลดลงจ านวน 11,601,618.45 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.45 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
      -  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะฯ มีส่วนทุนจ านวน 27,581,948.49 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.65 ของหนี้สินและส่วนทุน เพิ่มข้ึน 12,132,082.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.53 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

3.2 การวิเคราะห์จากผลการด าเนินงาน 
- ณ วันที่  30  กันยายน  2560 คณะฯ มี ราย ได้ จากการด า เนิ นงาน จ านวน 

44,164,574.76 บาท เพ่ิมข้ึน 36,477,057.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 474.50 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย 
 รายได้จากงบประมาณจ านวน 864,537.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของรายได้จากการ 

ด าเนินงานรวม เพิ่มขึ้น 25,038.33 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.98 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 
              รายได…้ 



๓๙ 
  

 รายได้จากการจัดการศึกษาจ านวน 17,915,542.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.06 ของรายได้ 
จาการด าเนินงานรวม เพ่ิมขึ้น 11,833,852.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 194.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ตามมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ปรับค่าธรรมการศึกษา
ค้างจ่ายปี 2559 เข้าบัญชี รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางรายละเอียดรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ล าดับที ่ ภาคการศึกษา จ านวนเงิน จัดสรร
ประจ าเดือน 

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 3/2558  คร้ังที่ 1          17,125.00  ธันวาคม 2559 
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2558  คร้ังที่ 2       2,035,607.50  มกราคม 2560 
3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2558  คร้ังที่ 2  2,072,242.50 กุมภาพันธ ์2560 
๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษา  555,900.00 กุมภาพันธ์ 2560 
5 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2557  คร้ังที่ 5      1,536,552.50  มีนาคม 2560 
6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2557  คร้ังที่ 5        604,310.00  มีนาคม 2560 
7 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2557  คร้ังที่ 6         709,295.00  มีนาคม 2560 
8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2557  คร้ังที่ 6             1,260.00  มีนาคม 2560 
9 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษา
ที่ 2/2558  คร้ังที่ 1 

     1,667,017.50  
 

มีนาคม 2560 
 

10 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 3/2558  คร้ังที่ 2           93,900.00  เมษายน 2560 
11 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2557  คร้ังที่ 7             1,400.00  พฤษภาคม 2560 
12 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
1/2558  คร้ังที่ 2  

       493,260.00  
 

พฤษภาคม 2560 
 

13 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2558  คร้ังที่ 2      3,949,340.00  พฤษภาคม 2560 
14 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2559  คร้ังที่ 1        826,890.00  พฤษภาคม 2560 
15 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษา  
 ที่ 1/2559  คร้ังที่ 2 

     1,442,080.00  
 

มิถุนายน 2560 
 

16 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2559  คร้ังที่ 1       1,087,955.00  มิถุนายน 2560 
17 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กรอ.) ภาค
การศึกษาที่ 1/2559  คร้ังที่ 2  

             420.00  
 

กรกฎาคม 2560 
 

18 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย 

ภาคการศึกษาที ่1/2559 คร้ังที่ 1  
         63,600.00  

 
สิงหาคม 2560 

 
19 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที ่2/2556 คร้ังที่ 4          13,747.50  กันยายน 2560 
20 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที ่1/2559  คร้ังที่ 1      7,741,160.00  กันยายน 2560 

  คณะรับรู้เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย และปรับเข้าบัญชีทนุ    24,913,062.50    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ล าดับ... 
 



๔๐ 
  
 

 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานสุทธิจ านวน 18,977,460.46 บาท   
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.58 ของรายได้จากการด าเนินงานรวม ลดลง 145,573.48 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.76 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.53 ของรายได้จากการ
ด าเนินงานรวม เพิ่มขึ้น 507,256.67 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.94 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

3.3   การวิเคราะห์จากอัตราส่วนทางการเงิน 
3.3.1  การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน  

 - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน/อัตราส่วนสภาพคล่องเป็น 1.81 เท่า เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 1.40  
เท่าแสดงว่าคณะฯ มีความคล่องตัวทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเป็น 1.81 เท่า เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 1.40 เท่า แสดงว่าคณะฯ มี 
ความคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเพ่ิมขึ้นหรือมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดให้ได้เร็ว 
เนื่องจากมีอัตราที่มากกว่า 1 

3.3.2   การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
  - อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม คณะฯ มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้  

๑.๐๕ เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 0.64 เท่า แสดงว่าคณะฯ สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น  
- อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าและระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ของลูกหนี้การค้า มีอัตรา 

หมุนของลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 59.25 รอบ แต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ 6.16 วัน ถือว่ามีประสิทธิภาพในการ
ใช้สินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับปีก่อนมีอัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืม 4.13 รอบ และแต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ 
88.41 วัน ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เพิ่มข้ึน และใช้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ลดลง  
 
                    ๓.๓.๓  อัตราส่วน… 

ล าดับที ่ ภาคการศึกษา  จ านวนเงิน  
จัดสรร

ประจ าเดือน 

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที ่2/2559  คร้ังที่ 1 950,627.50 พฤษภาคม 2560 
2 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
2/2559  คร้ังที่ 1 

999,687.50 
 

มิถุนายน 2560 
 

3 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กรอ.)  
ภาคการศึกษาที่ 2/2559  คร้ังที่ 2 

840.00 
 

กรกฎาคม 2560 
 

4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที ่3/2559   คร้ังที่ 1  1,865.00 สิงหาคม 2560 

5 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที ่2/2559 คร้ังที่ 2  1,102,817.50 สิงหาคม 2560 
6 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
2/2559  คร้ังที่ 3 

33,050.00 
 

กันยายน 2560 
 

7 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที ่1/2560  คร้ังที่ 1 303,895.00 กันยายน 2560 

8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที ่3/2559   คร้ังที่ 1  205,095.00 กันยายน 2560 

9 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที ่1/2560   คร้ังที่ 1      7,091,880.00  กันยายน 2560 

10 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที ่2/2559  คร้ังที่ 1     7,225,785.00  กันยายน 2560 

 คณะรับรู้เข้าบัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 17,915,542.50  



๔๑ 
  

3.3.3   อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน  
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  0.60 เท่า ลดลงจากปีก่อน 1.30 เท่า แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มี 

การก่อหนี้ลดลงและคณะฯ ยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มข้ึนในอนาคต  
     - อัตราส่วนหนี้รวมต่อสินทรัพย์รวม 0.37 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.28 เท่า แสดงให้เห็นว่า  

คณะฯ มีภาระในการช าระคืนหนี้สินน้อยและมีโอกาสกู้ยืมเงินครั้งต่อไปได้มากข้ึน 
3.3.4 ความสามารถในการหาก าไร  

   - อัตราก าไรต่อรายได้ 1.42 % เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 150.17 % แสดงว่าคณะฯ มี 
ผลตอบแทนในการท าก าไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน  

   - อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ 57.21 % เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 82.74 %  แสดงว่า คณะฯ มี 
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปก าไรเพิ่มข้ึน 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ 
รายงานทางการเงิน  และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 -  มอบคณะรัฐศาสตร์ด าเนินการเร่งรัดเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมที่ยังคงค้างอยู่อย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก
ใกล้จะหมดอายุความแล้ว 
   
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบหาวิทยาลัยและคณะรัฐศาสตร์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓  
    (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบ
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวน ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ บาท  และส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจ างวดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังกล่าว  
 มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
                ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน : จากผลการด าเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๓  ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๗๒,๕๖๗,๑๒๑.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๕ ต่ ากว่าเป้าหมายในภาพรวม
ที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ ๓.๓๔ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๗๔.๒๙) โดยแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 
 
 

                       งบรายจ่าย… 



๔๒ 
  

 
 

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด 

ก. รายจ่ายประจ า ๗๓๐,๙๔๘,๕๐๐ ๕๕๓,๐๑๓,๖๗๖.๕๗ ๑๗๗,๙๓๔,๘๒๓.๔๓ ๗๕.๖๖ ๗๗ 

งบบุคลากร ๒๔๔,๔๑๓,๓๐๐ ๑๘๒,๘๙๓,๖๘๘.๗๗ ๖๑,๕๑๙,๖๑๑.๒๓  ๗๔.๘๓  
งบด าเนินงาน ๗๘,๖๖๓,๕๐๐ ๓๙,๘๐๒,๑๕๐.๘๙ ๓๘,๘๖๑,๓๔๙.๑๑  ๕๐.๖๐  
งบเงินอุดหนุน ๓๖๐,๘๙๘,๒๐๐ ๒๘๖,๑๕๑,๔๗๕.๐๐ ๗๔,๗๔๖,๗๒๕.๐๐ ๗๙.๒๙  
งบรายจ่ายอื่น ๔๖,๙๗๓,๕๐๐ ๔๔,๑๖๖,๓๖๑.๙๑ ๒,๘๐๗,๑๓๘.๐๙ ๙๔.๐๒  

ข. รายจ่ายลงทุน ๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐ ๑๑๙,๕๕๓,๔๔๔.๖๐ ๙๗,๔๐๒,๘๕๕.๔๐ ๕๕.๑๐ ๖๕.๑๑ 

รวม ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ ๖๗๒,๕๖๗,๑๒๑.๑๗ ๒๗๕,๓๓๗,๖๗๘.๘๓ ๗๐.๙๕ ๗๔.๒๙ 
 

- รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรร จ านวน ๗๓๐,๙๔๘,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๕๓,๐๑๓,๖๗๖.๕๗ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๖ ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๓๔ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๗๗) 

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน ๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๑๙,๕๕๓,๔๔๔.๖๐             
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๐ ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐.๐๑ (เป้าหมายทีร่ัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๖๕.๑๑)  

กราฟสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 
(แยกตามงบรายจ่าย) 

            รายจ่ายลงทุน         รายจ่ายประจ า                 ภาพรวม 

วงเงินจัดสรร ๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐ บาท      วงเงินจัดสรร ๗๓๐,๙๔๘,๕๐๐ บาท   วงเงินจัดสรร ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินจ าแนกตามหน่วยงาน ซึ่งมีท้ังหมด ๑๕ หน่วยงาน  
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
          คณะ/หน่วยงาน… 

๕๕.๑๐% 
๗๕.๖๖% 

 

๗๐.๙๕% 

 

ค่าเป้าหมาย ๖๕.๑๑% ค่าเป้าหมาย ๗๗ % ค่าเป้าหมาย ๗๔.๒๙ % 

เบิกจ่าย 

๑๑๙,๕๕๓,๔๔๔.๖๐ บาท  
เบิกจ่าย 

๕๕๓,๐๑๓,๖๗๖.๕๗ บาท  
เบิกจ่าย 

๖๗๒,๕๖๗,๑๒๑.๑๗ บาท  



๔๓ 
  

คณะ/หน่วยงาน งบรายจ่ายประจ า 
(ร้อยละ) 

งบลงทุน (ร้อยละ) ภาพรวม (ร้อยละ) 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ ๘๘.๕๔ ไม่มีรายการงบลงทุน ๘๘.๕๔ 
๒. คณะนิติศาสตร์ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๓. คณะบริหารศาสตร์ ๙๕.๒๔ ๙๙.๔๐ ๙๖.๕๓ 
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ ๑๐๐.๐๐ ไม่มีรายการงบลงทุน ๑๐๐.๐๐ 
๕. คณะเภสัชศาสตร์ ๙๔.๕๘ ไม่มีรายการงบลงทุน ๙๔.๕๘ 
๖. คณะรัฐศาสตร์ ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๗๗ ๙๙.๕๒ 
๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ๗๔.๕๕ ๘๑.๕๔ ๗๘.๘๑ 
๘. คณะวิทยาศาสตร์ ๗๕.๘๐ ยังไม่มีผลเบิกจ่าย ๓๗.๐๖ 
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๘๖.๙๘ ไม่มีรายการงบลงทุน ๘๖.๙๘ 
๑๐. คณะศิลปประยุกต์ฯ ๑๐๐.๐๐ ๓๗.๔๖ ๗๗.๓๗ 
๑๑. คณะศิลปศาสตร์ ๙๑.๓๑ ไม่มีรายการงบลงทุน ๙๑.๓๑ 
๑๒. ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ๙๕.๒๙ ๘๕.๕๗ ๘๘.๓๘ 
๑๓. ส านักทรัพย์สินฯ ๑๐๐.๐๐ ไม่มีรายการงบลงทุน ๑๐๐.๐๐ 
๑๔. ส านักวิทยบริการ ๘๗.๙๓ ไม่มีรายการงบลงทุน ๘๗.๙๓ 
๑๕. หน่วยงานกลาง ๗๓.๕๕ ๓๗.๐๔ ๖๘.๔๘ 

รวม ๗๕.๖๖ ๕๕.๑๐ ๗๐.๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟสรุปผล… 



๔๔ 
  

กราฟสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 

 
 
 

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม   หน่วยงานที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน         
๑๓ หน่วยงาน คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์ฯ คณะศิลปศ าสตร์                      
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักวิทยบริการ  และหน่วยงานที่
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน ๒ หน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานกลาง 
ดังนั้น จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนดในไตรมาสที่ ๔ คือ ร้อยละ ๙๖ 

- ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า  หน่วยงานที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 
๑๒ หน่วยงาน คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ฯ คณะศิลปศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักวิทยบริการ  และหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด จ านวน ๓ หน่วยงาน คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานกลาง  ดังนั้น จึงขอให้
เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดในไตรมาสที่ ๔ คือ ร้อยละ ๙๘.๓๖  

- ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน  มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน จ านวน ๘ หน่วยงาน เบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน ๕ หน่วยงาน และหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด จ านวน ๓ หน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และหน่วยงานกลาง ดังนั้น 
จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดในไตรมาสที่ ๔ คือ ร้อยละ ๘๘  
(โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 

          ส าหรับงบลงทุน... 

๘๘.๕๔
๑๐๐๙๖.๕๓๑๐๐ ๙๔.๕๘๙๙.๕๒

๗๘.๘๑

๓๗.๐๖

๘๖.๙๘๗๗.๓๗
๙๑.๓๑๘๘.๓๘

๑๐๐

๘๗.๙๓

๖๘.๔๘
๗๐.๙๕
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งบภาพรวม
ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๗๔.๒๙



๔๕ 
  
   ส าหรับงบลงทุนจากการตรวจสอบจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ งบลงทุนที่ยัง
ไม่เบิกจ่าย จ านวน  ๑๒  รายการ เป็นเงิน  ๔๓,๙๘๔,๒๔๖ บาท   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. คณะศิลปประยุกต์ฯ จ านวน ๑  รายการ  วงเงิน ๒๖๗,๐๐๐ บาท  
รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะ

เบิกจ่าย 
คาดว่าจะกันเงิน

ไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมป ี

๑.  กี่ทอผ้าส าหรับการเรยีนการสอน  ๑๐ ชุด ๒๖๗,๐๐๐ 
 

รอส่งมอบของ ก าหนด
ตรวจรับภายในวันท่ี 

๑๗ ส.ค. ๖๑ 

ส.ค. ๖๑   

                    ๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จ านวน ๔ รายการ วงเงิน  ๕๖๔,๑๓๕  บาท 
                รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะ

เบิกจ่าย 
คาดว่าจะกันเงิน

ไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมป ี

๑. เครื่องวัดคณุภาพน้ าภาคสนามแบบ 
    หลายพารามิเตอร์ ๒ เครื่อง 

๓๕๐,๐๐๐ รอส่งมอบของ ก าหนด
ตรวจรับภายในวันท่ี ๓๑ 

ส.ค. ๖๑ 

ก.ย. ๖๑  

๒. เคาน์เตอร์จ่ายยา ๑ ชุด ๑๕๘,๐๐๐ รอส่งมอบของ ก าหนด
ตรวจรับภายในวันท่ี ๒๔ 

ส.ค. ๖๑ 

ส.ค. ๖๑  

๓. เคาน์เตอร์อินเตอรเ์น็ตขนาดเล็ก ๑ ชุด ๒๐,๖๑๕ รอส่งมอบของ ก าหนด
ตรวจรับภายในวันท่ี ๒๔ 

ส.ค. ๖๑ 

ส.ค. ๖๑  

๔. เคาน์เตอร์อินเตอรเ์น็ตขนาดใหญ่ ๑ ชุด ๓๕,๕๒๐ รอส่งมอบของ ก าหนด
ตรวจรับภายในวันท่ี ๒๔ 

ส.ค. ๖๑ 

ส.ค. ๖๑  

 ๓. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน  ๑  รายการ วงเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐   บาท 
รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
สัญญาสิ้นสุด คาดว่าจะ

เบิกจ่าย 
คาดว่าจะกัน
เงินไว้เบิกจ่าย

เหลื่อมป ี
๑. ระบบบริการนักศึกษาแบบ 
One Stop Service ๑ ชุด
(ก าหนดเบิกจ่าย ๓ งวด 
เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด คงเหลือ ๒ 
งวด) 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
 

 ๔๗๕,๐๐๐ ๑,๔๒๕,๐๐๐ ๒๕ มี.ค. ๖๒ งวดที่ ๒ 
จ านวน 

๗๖๐,๐๐ 
บาท ภายใน
เดือนก.ย. 

๖๑ 

งวดที่ ๓ 
จ านวน 

๖๖๕,๐๐๐ 
บาท 

                 ๔. ส่วนกลาง... 



๔๖ 
  

๔. ส่วนกลาง จ านวน ๕ รายการ วงเงิน ๒๔,๘๐๖,๑๑๑ บาท  
 

รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

สัญญาสิ้นสุด คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

คาดว่าจะกัน
เงินไว้เบิกจ่าย

เหลื่อมป ี
๑. โครงการก่อสรา้งรั้วรอบ
มหาวิทยาลยั ความยาว ๒ 
กม.  (ก าหนดเบิกจ่าย ๔ งวด 
เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด คงเหลือ 
๒ งวด) 

๑,๖๒๓,๒๐๐ 
 

 ๘๑๑,๖๐๐ ๘๑๑,๖๐๐ ๒๙ พ.ค. ๖๑ ภายในส.ค. 
๖๑ ทั้ง ๒ 
งวด วงเงิน 
๘๑๑,๖๐๐ 

บาท 

- 

๒. ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษา (ก าหนดเบิกจ่าย 
๖ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด 
คงเหลือ ๔ งวด) 

๗,๔๕๐,๐๐๐ ๒,๒๓๕,๐๐๐ ๕,๒๑๕,๐๐๐ ๒ พ.ย. ๖๑ งวดที่ ๓-๔ 
จ านวน 

๓,๓๕๒,๕๐
๐บาท 

ภายในเดือน
ก.ย. ๖๑ 

งวดที่ ๕-๖ 
จ านวน 

๒,๙๘๐,๐๐๐ 
บาท 

๓. อาคารปฏิบัติการรวม 
(ก าหนดเบิกจ่าย ๙ งวด 
เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด คงเหลือ 
๘ งวด) 

๑๖,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๖๒,๐๐๐ ๑๔,๙๕๘,๐๐๐ ๓๑ ม.ค. ๖๒ งวดที่ ๒-๕ 
จ านวน 

๖,๖๔๘,๐๐
๐บาท 

ภายในเดือน
ก.ย. ๖๑ 

งวดที่ ๖-๙ 
จ านวน 

๘,๓๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๔. ปรับปรุงอาคารส านักงาน
อธิการบดี (ก าหนดเบิกจ่าย 
๓ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด 
คงเหลือ ๒ งวด) 

๔,๔๔๔,๔๔๔ ๑,๓๓๓,๓๓๓ ๓,๑๑๑,๑๑๑ ๒๗ ก.ค. ๖๑ งวดที่ ๒-๓ 
จ านวน 

๓,๑๑๑,๑๑
๑บาท 

ภายในเดือน
ส.ค.๖๑ 

- 

๕. สถานีจ่ายน้ าส ารองและ
เพิ่มแรงดันน้ าประปา 
(ก าหนดจ่ายเงิน ๓ งวด 
เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด คงเหลือ 
๑ งวด)  

๑,๗๗๖,๐๐๐ ๑,๐๖๕,๖๐๐ ๗๑๐,๔๐๐ ๘ พ.ค. ๖๑ งวดที่ ๓ 
จ านวน 

๗๑๐,๔๐๐ 
บาท ภายใน
เดือนส.ค. 

๖๑ 

- 

 

 

            ๕. คณะวิทยาศาสตร์… 



๔๗ 
  
 ๕. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑  รายการ วงเงิน ๑๖,๙๒๒,๐๐๐  บาท 

รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

สัญญาสิ้นสุด คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

คาดว่าจะกัน
เงินไว้เบิกจ่าย

เหลื่อมป ี
๑. อาคารต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงาน 
(ก าหนดเบิกจ่าย ๑๐ 
งวด) 

๑๖,๙๒๒,๐๐๐ 
 

 - ๑๖,๙๒๒,๐๐๐ ๒๘ ก.พ. ๖๒ งวดที่ ๑-๒ 
จ านวน 

๒,๖๙๐,๕๙๘ 
บาท ภายใน
เดือนก.ย. ๖๑ 

งวดที่ ๓-๑๐ 
จ านวน 

๑๔,๒๓๑,๔๐๒
บาท 

  

 จากการสรุปผลการด าเนินงานส าหรับงบลงทุน คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน ๔ รายการ 
วงเงิน  ๒๖,๑๘๖,๔๐๒  บาท จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓                      
(ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)  
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบคณะและหน่วยงานที่มีการกันเงินเหลี่อมปีจัดท า
แผนการด าเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายอย่างละเอียด  และเร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  พร้อมทั้ง
ให้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประจ าทุกเดือน  และน าเสนอที่ประชุม                     
สภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาสต่อไป 

 

   ๔.๑.๑.๓  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายที่ค้างเบิกจ่ายของ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีคณะศิลปศาสตร์ 

           คณบดีคณะศิลปศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เพ่ือเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายที่ค้างเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 กรณีคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 746,876.34 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาท
สามสิบสี่สตางค์) ซึ่งกองแผนงานได้ถอนระเบียบวาระการประชุม เพ่ือน าไปปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะศิลปศาสตร์ตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนงบประมาณรายจ่ายปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 

2. คณะศิลปศาสตร์ตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปจ่ายค่า
ไฟฟ้าหรือไม ่ 

3. คณะศิลปศาสตร์ตรวจสอบว่ามีการขออนุมัติในหลักการเพ่ือด าเนินโครงการตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม ่

4. คณะศิลปศาสตร์ตรวจสอบว่าวันที่ยืมเงินทดรองจ่ายคือวันที่เท่าใด 
 คณะศิลปศาสตร์… 



๔๘ 
  

คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการแล้ว โดยส่งบันทึกข้อความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามบันทึก 
ข้อความที ่ศธ 0529.9/8918 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายที่ค้างเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณี                 
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 746,876.34 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)  

 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - เนื่องจากเรื่องดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีมติเห็นชอบการปรับ
แผนดังกล่าว  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้เหตุผลในประเด็นต่างๆ ไว้  จึงเห็นควรให้น า
กลับไปทบทวนเพราะการปรับแผนต้องมีการขออนุมัติโครงการก่อนการด าเนินการ  ถ้าด าเนินการไปแล้วไม่ควรใช้                  
ค าว่าปรับแผน  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้ความเห็นด้วยว่าแต่ละโครงการมีเหตุผลความ
จ าเป็นที่คณะจักต้องด าเนินการหรือไม่ 
  
  มติที่ประชุม  มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จัดท าค าชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงและ
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการก่อนได้รับอนุมัติเป็นรายโครงการ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ 
เม่ือคณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการแล้ว ให้กองแผนงานเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นประกอบ  แล้วจึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

    ๔.๑.๑.๔  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                                                        พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่ายส าหรับโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว  
          กรณีคณะศิลปศาสตร์ 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561  คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติปรับ
แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เพ่ือเบิกจ่ายส าหรับโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 
561,400 บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกองแผนงานได้ถอนระเบียบวาระการประชุม เพ่ือน าไป
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะศิลปศาสตร์ตรวจสอบว่าโครงการต่างๆ อยู่ในแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ต้นปี หรือไม่ มีการด าเนินการอย่างไรจึงไม่มีเงิน 

2. คณะศิลปศาสตร์ตรวจสอบว่ามีโครงการใดบ้างที่ด าเนินการหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561 
เนื่องจากได้มีการเสนอเรื่องต่อประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้ด าเนินการ คณะฯ 
จงึไม่สามารถด าเนินการได ้

3. คณะศิลปศาสตร์จัดล าดับในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ของคณะ 
คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการแล้ว โดยส่งบันทึกข้อความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามบันทึกข้อความ

ที่ ศธ 0529.9/8917  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 
           จึงเสนอ… 



๔๙ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .  2561 เ พ่ือเบิกจ่ ายส าหรับ โครงการที่ ด า เนินการไปแล้ ว  กรณีคณะศิลปศาสตร์                                      
จ านวน 561,400 บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

 มติที่ประชุม มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จัดท าค าชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ค าแนะน า เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง  ทั้งนี้ เม่ือคณะศิลปศาสตร์ได้
ด าเนินการแล้ว ให้กองแผนงานเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและให้
ความเห็นประกอบ  แล้วจึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

          ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

     พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓  
           ผู้ อ านวยการกองแผนงาน   น า เสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจารณา             
ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์ประกอบที่ 
๕ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว กอง
แผนงานจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ รายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบ 9 เดือน ซึ่ง
สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้  

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3 
ประเภท จ านวน ร้อยละ 

ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 29 ๖4.44 
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและยังไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ๑6 35.56 

รวม 45 ๑๐๐.00 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มี
จ านวนทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน จ านวน 29 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖4.44 และมีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและยังไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
จ านวน ๑6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35.56 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน มีทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด 
ณ สิ้นไตรมาส ๓ ดังนี้   

 
      ยุทธศาสตร์… 



๕๐ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณี
หลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 

ร้อยละ 80.00 87.51 

2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 0.75 1.32 

3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80.00 89.20 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 75.00 82.03 
5. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่พึ่งของสังคมด้านภาวะผู้น า การท างาน
เป็นทีม ความใฝ่รู้ ด้านการพัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต) 

ร้อยละ 80.00 84.01 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการวิจัยที่ได้รับ
งบประมาณ 

ร้อยละ 50.00 80.64 

2. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลงาน/
ชิ้นงาน 

15 27 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 95 98 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก 

โครงการ 25 36 

3. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น ราย 5 10 
4. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนอง
สังคมสูงวัย 

กิจกรรม/
โครงการ 

10 16 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ  

ร้อยละ 90.00 91.69 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 85.00 90.24 
7. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการด าเนินการในพื้นที่
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการน าความรู้จากการบริการ
วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 10.00 49.35 

 
 
 
 

     ยุทธศาสตร์... 



๕๑ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่
การท าวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 20.00 58.71 

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 12 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 80.00 90.12 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80.00 84.88 

5. จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน กิจกรรม 7 13 
6. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ 

ร้อยละ 82.00 100.00 

7. จ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฎในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย หมวด
ความรู ้

2 5 

8. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรม 7 16 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

คะแนน สูงมาก สูงมาก 

2. ร้อยละของหน่วนงานที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิดัลมาใช้ในการ
ด าเนินการ 

ร้อยละ
หน่วยงาน 

55.00 100.00 

3. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

ระดับ 3 3 

4. จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่สู่สังคม
ภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย 

ผลงาน/ป ี 40 65 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

คน 30 55 

2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80.00 90.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการระบบเครือข่าย ระดับ 3.51 3.84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2. ตัวช้ีวัด... 



๕๒ 
  

2. ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและยังไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งสิ้น 16 ตัวชี้วัด  
ณ สิ้นไตรมาส ๓ ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี ผลงาน 25 10 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมรายงานผลไตร 
มาส 4 จ านวน 4 คณะ  
คณะเภสัชศาสตร์ 3 

คณะพยาบาลศาสตร์ 2 
คณะบริหารศาสตร์ 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 20.85 
อยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมรายงานผลไตร 
มาส 4 จ านวน 3 คณะ 

คณะเภสัชศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

2. ร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคม ร้อยละ 50.00 9.00 
อยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมรายงานผลไตร 
มาส 4 จ านวน 5 คณะ  

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์  
วิทยาลัยแพทย์ฯ  

คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น าความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของจ านวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
 

ร้อยละ 80.00 77.19 
อยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมรายงานผลไตร 
มาส 4 จ านวน 2 คณะ 
คณะศิลปะประยุกต์ฯ 
 คณะเภสัชศาสตร์ 

2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งที่เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 60.00 14.00 
* ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
เก็บรวบรวมขอ้มูลได้

เนื่องจากขาดเครื่องมือ 
วิธีการ การเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากโรงเรียน 
3. ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 95.00 92.16 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมรายงานผลไตร 



๕๓ 
  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มาส 4 จ านวน 6 คณะ 

 คณะเภสัชศาสตร์  
วิทยาลัยแพทย์ฯ 

คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะบริหารศาสตร์  

คณะรัฐศาสตร์ 
4. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด รับรอง 1 - 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมรายงานผล 

ไตรมาส 4  
วิทยาลัยแพทย์ฯ 

 
 

5. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการบริการวิชาการ ร้อยละ 5.00 3.00 
อยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมรายงานผล 

ไตรมาส 4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 
กิจกรรมต่อปี 

ผลงาน 75 20 
อยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมรายงานผล 

ไตรมาส 4  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปะประยุกต์ฯ 

 วิทยาลัยแพทย์ฯ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จาก Base line ปี 2559 

ร้อยละ 3.00 1.08 

2. ระดับความส าเร็จในการเนินการผ่านเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการ
ของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ระดับ 3 2 
เตรียมความพร้อมการ
ประเมิน และรายงาน

ผลไตรมาส 4 
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 3.93 
ด าเนินการส ารวจความ 
พึงพอใจในรอบ 6 เดือน 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมา
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ และจะประเมิน 
ผลรายงานไตรมาส 4 

4. ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา คะแนน 4 3.8 
เกณฑ์ในการรายงาน

ของ พพ. จะรายงานผล



๕๔ 
  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ตามปีปฏิทิน และ

สรุปผลการประเมินตาม
เกณฑ์ ภายใน 3 เดือน

หลังส้ินไตรมาส 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง ร้อยละ 50.00 - 
อยู่ระหว่างด าเนินการ

ประเมินผล 
รายงานผลไตรมาส 4 

2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร ร้อยละ 92.00 82.43 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วย
โครงข่ายดิจิตอล 

ระดับ 4.00 3 
อยู่ระหว่างด าเนินการ

ประเมินผลรอบ 2 
รายงานผลไตรมาส 4 

                  
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2560 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดทั้งหมด 45 ตัวชี้วัด ซึ่ง
สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 
สิ้นไตรมาสที่ 3 ดังนี้ 

 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 21 46.67 
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและยังไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 24 53.33 

รวม 45 ๑๐๐.00 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีจ านวนทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการ
ด าเนินงาน จ านวน 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 46.67 และมีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและยังไม่บรรลุผลตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 24 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 53.33 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน มีทั้งสิ้น 21 ตัวชี้วัด 
ณ สิ้นไตรมาส ๓ ดังนี้   
 

1. ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่ คน 16 16 
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2. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 40 40 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่ คน 160 160 
3. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 100.00 100.00 

 

3. ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 14,500 14,500 
2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95.00 95.00 
3. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 95.00 95.00 

 

4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 100,000 210,450 
2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95.00 95.50 
3. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 95.00 95.65 

 

5. โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 3,530 4,467 
 

6. โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย  
โครงการหลัก : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการ โครงการ 2 2 
2. จ านวนของนักวิจยัที่ได้รบัการพัฒนา คน 15 48 

 

7. โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
โครงการหลัก : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการ โครงการ 21 32 

 

8. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการ โครงการ 6 6 

 

 
    9. โครงการ... 
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9. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข็มแข็งด้านสังคม ชุมชนความม่ันคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการ โครงการ 13 13 

 

10. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 1,148 1,979 
 

11. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access 
Point) ที่สามารถใช้งานได้(12 ชั่วโมง = 1 คร้ัง/อุปกรณ์) 

ร้อยละ 95.00 98.67 

2. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access 
Point) ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บรกิาร 

ร้อยละ 95.00 96.67 

3. จ านวนคร้ังต่อปทีี่ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้เกิน 30 นาท ี คร้ัง 1 0 
4. ร้อยละการเพิ่มความเร็วของระบบเครือข่ายเทียบกับความเร็วของ
ระบบเครือข่ายในปีทีผ่่านมา 

ร้อยละ 10.00 100.00 

2. ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและยังไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งสิ้น 24 ตัวชี้วัด  
ณ สิ้นไตรมาส ๓ ดังนี้ 
1. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,400  736 ต่ ากวา่เป้าหมาย 664 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 47.43) 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 2,210  อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 5,723  5,338 ต่ ากวา่เป้าหมาย 385 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 6.73) 

4. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 100.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

 

2. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 240 225 ต่ ากวา่เป้าหมาย 15 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 6.25) 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 380 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่ คน 1,370  1,212 ต่ ากวา่เป้าหมาย 158 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 11.53) 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

4. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 100.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

 

๓. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,500 1,106 ต่ ากวา่เป้าหมาย 394 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 26.27) 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 2,485 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่ คน 8,890 6,787 ต่ ากวา่เปา้หมาย 2,103 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 23.66) 

4. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 100.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

 

4. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

 

5. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข  

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ป่วยนอก คน 33,000 22,898 ต่ ากวา่เป้าหมาย 10,102 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 30.61) 

2. ร้อยละความพงึพอใจของประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รบับริการ ร้อยละ 80.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 
 

6. ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการศิลปวฒันธรรม โครงการ 75 38 ต่ ากวา่เป้าหมาย 37 โครงการ 
(คิดเป็นร้อยละ 49.33) 

2. ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรงบด าเนินงาน 

ล้านบาท 8.6016 8.2766 ต่ ากว่าเป้าหมาย 0.3249 ลบ. 
(คิดเป็นร้อยละ 3.78) 

 
 
 
 
 

       7. ผลผลิต... 



๕๘ 
  
7. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ 90 49 ต่ ากวา่เป้าหมาย 41 โครงการ 
(คิดเป็นร้อยละ 45.56) 

2. ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ ล้านบาท 31.7956 31.5956 ต่ ากว่าเป้าหมาย 0.1999 ลบ. 
(คิดเป็นร้อยละ 0.63) 

 

8. โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการหลัก : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักเรียนที่ได้รบัการสนับสนุนตามโครงการ คน 87 83 ต่ ากวา่เป้าหมาย 4 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 4.60) 

 

9. โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 1,400 856 ต่ ากวา่เป้าหมาย 544 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 38.86) 

 
             จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ และให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางเพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 

   ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการ 
         ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  
         พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 
        ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ก าหนดไว้ กองแผนงาน จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจ าปี ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือ
ร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ โครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจ าปี ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
           ระยะที่ 3… 



๕๙ 
  
ระยะที่ 3 กอปรกับเป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2561 กองแผนจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กองแผนงานจึงได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยสมารถสรุปผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังนี้ 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน   ๒๐ ๗๖.๙๒ 
ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน ๖ ๒๓.๐๘ 

รวม ๒๖ ๑๐๐ 
     

    จากตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน ๒๖ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีผล
การด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน ๒๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ 
และตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน ๖ ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓.๐๘  ซึ่งตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายเนื่องมาจากยังไม่ถึงระยะเวลาการด าเนินงาน
โครงการที่บรรจุในแผนฯ และอยู่ระหว่างการสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งจะรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๔ 
จึงท าให้ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

๑. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน มีทั้งสิ้น ๒๐ 
ตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
มาตรการที่ 1.1 เสริมสร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 85.00 85.00 
2. จ านวนช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพนัธ์ ให้บุคลากรมีค่านิยม ยก
ย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏบิัติตนตามหลักคณุธรรม
และจริยธรรม 

ช่องทาง ≥ 4 8 

3. จ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูและบคุลากรที่
ได้รับเกียรติบัตรโครงการส่งเสรมิและพัฒนาตนเองของนักศึกษาและ
บุคลากรในทางวชิาการและทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม  

คน ≥ 20 35 

4. ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินและพัสดุที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95.00 100.00 
5. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.00 100.00 
6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาต่อต้านการ
ทุจริต 

กิจกรรม/
โครงการ 
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๖๐ 
  
มาตรการที่ ๑.๒ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนคร้ังในการทบทวนคูม่ือการปฏิบัติงาน/จรรยาบรรณ/ประกาศ
มหาวิทยาลยัเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

เร่ือง ≥ 3 4 

2. จ านวนเร่ืองในการประกาศ ประชาสัมพนัธ์คู่มือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

กระบวนงาน ≥ 3 3 

 

มาตรการที่ ๑.๔ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักศึกษา 
บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลงาน ≥ ๕ 6 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
มาตรการที่ 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนช่องทางในการเผยแพรป่ระกาศระเบียบการด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง ช่องทาง ≥ 3 3 
2. จ านวนช่องทางในการในการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ช่องทาง ≥ 3 3 

 

มาตรการที่ 2.๒ พัฒนาระบบและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนครั้งในการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 

คร้ัง 1 1 

2. จ านวนช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต ช่องทาง 3 3 
3. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มีการแจ้งผลการด าเนินการแก่ผู้ร้องเรียน ร้อยละ 100.00 100.00 

 

มาตรการที่ 2.๓ พัฒนาระบบการรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ช่องทาง ≥ ๔ ๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
มาตรการที่ ๓.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของหน่วยงานในระดบัมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุง ทบทวน 
จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานด้านตา่งๆ 

ร้อยละ 90.00 90.00 

2. จ านวนนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทาง/
ข้อเสนอแนะในการลดการใช้ดลุพินิจของเจ้าหน้าที่ 

จ านวน
นวัตกรรม 

≥ 3 3 

 

 
 

มาตรการที่ ๓.๒... 



๖๑ 
  

 
มาตรการที่ ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกในเพื่อจัดการ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม
ได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในกลไกหรือระบบเพื่อใช้ในการป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทจุริต 

ร้อยละ ๘๕.00 100.00 
 

 

มาตรการที่ ๓.๓ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนคร้ังที่มีการรายงานผลการด าเนนิงานต่อที่ประชุมผูบ้ริหาร คร้ัง ≥ ๒ ๒ 
 

 
มาตรการที่ ๓.๔ พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนแผนควบคุมและตรวจสอบ แผน 1 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
มาตรการที่ ๔.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.00 100.00 

 

๒. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน  มีทั้งสิ้น              
๖ ตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
มาตรการที่ 1.1 เสริมสร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรม 15 6 
(อยู่ระหว่างสรุปผล

ด าเนินการและ
ด าเนินการไตรมาส 4 
จ านวน 4 กจิกรรม) 

 

มาตรการที่ ๑.๓ พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้นักศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนรายวิชา บทเรียน การเรียนการสอนที่น าเสนอและรปูแบบ
การป้องกันการทุจริต 

จ านวน
รายวิชา/
บทเรียน/
กิจกรรม 

≥ 90 ๘๙ 
ด าเนินการสอดแทรก

ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมต่อต้านการ

ทุจริตในทุกหลักสูตรทุก



๖๒ 
  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรที่มีการจัดการ

เรียนการสอน 

2. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการทจุริต มี
คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินยัการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบให้นักศึกษา 

กิจกรรม ≥ 20 13 
(รายงานผลไตรมาส 4) 
รู้เท่าทันคอรัปชันในยุค 4.0 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
มาตรการที่ ๓.๔ พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของหน่วยงานทีไ่ด้รับการตรวจสอบตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 100 - 

(อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
การตรวจสอบภายใน

ประจ าป ีจะรายงานผล
ไตรมาส 4) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
มาตรการที่ ๔.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.00 - 

(อยู่ระหว่างการสรุปผล
การด าเนินงาน จ านวน 
4 โครงการ รายงานผล 
การด าเนินงานไตรมาส 4 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมาย ร้อยละ 90.00 

        

              จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินงานติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 

 ๔.๑.๒.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ 
      มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
      ณ สิ้นไตรมาส ๓  (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)  
         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแผนบริหาร
ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับ คณะ/หน่วยงาน และ
กองแผนงานได้แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ งปฏิทินการด าเนินงานและคู่มือการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานฯ และจากการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน
และการรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบร่วมรายงานผลการด าเนินงานมายังผู้รับผิดชอบหลัก ภายใน ๑ สัปดาห์ก่อนสิ้น 
            ไตรมาส… 



๖๓ 
  
ไตรมาส และผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยงรายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๑ 
สัปดาห์หลังสิ้นไตรมาส และระดับคณะ/หน่วยงาน ให้รายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน  ภายใน ๑ สัปดาห์
ก่อนสิ้นไตรมาส นั้น  

กองแผนงานได้ด าเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) ผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

๑) ระดับคณะ/หน่วยงาน  
  ๑.๑) การรายงานผลการด าเนินงาน ระดับคณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑) ก าหนดให้รายงานมายังกองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๑ หลังสิ้นไตรมาส คือวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พบว่า  
มีคณะ/หน่วยงานที่รายงานผลการด าเนินงานได้ทันระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๑๓ หน่วยงาน จากทั้งสิ้น ๑๗ 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ และหน่วยงานที่รายงานล่าช้ากว่าก าหนด จ านวน ๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
๒๓.๕๓ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี และสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

๑.๒) คณะ/หน่วยงาน ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ จ านวน ๑๗ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑) ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส านักวิทย-
บริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว และส านักงานอธิการบดี  

ปัญหาและอุปสรรค : การจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามปฏิทินการ
ด าเนินงาน ส่งผลต่อการสรุปผลการด าเนินงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์  

แนวทางการก ากับติดตาม : ให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการเป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน และหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขมายังกองแผนงานด้วย  

๒) ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กองแผนงานจึงได้
ด าเนินการติดตามรวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) น าเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป โดยแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็นความเสี่ยง จ านวน ๓ ประเด็นความเสี่ยงผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร  
 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ . ก าหนด         

ร้อยละ ๑๐๐  
 ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน :  

๑. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๓ วิธีการจัดการความเสี่ยงจาก ๕ วิธีการจัดการความ
เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๖๐ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงานทั้งหมด รายละเอียดดังนี้  

๑) ด าเนินการตามข้อ ๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสาเหตุที่ท าให้หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คือ  

           ปรับปรุง... 



๖๔ 
  
ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ (๑) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์  (๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท และ (๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และด าเนินการ
ก าหนดกรอบเวลาในการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุง
อาจารย์ประจ า และก าหนดกรอบเวลาในการติดตามประเมินผล  

๒) ด าเนินการตามข้อ ๒ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย ในการ
ก าหนดกรอบเวลาในการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุง
อาจารย์ประจ า และก าหนดกรอบเวลาในการติดตามประเมินผล  

๓) ด าเนินการตามข้อ ๕ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการน าผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการด าเนินงานโดยจัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 

๔) อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อ ๔ คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดไว้ และส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบเวลา และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการและกรรมการสภามหาวิทยาลัย และไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ ๓ 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและกรอบเวลาในการ
บริหารจัดการหลักสูตรและช่วงเวลาในการติดตามประเมินผล ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย  เนื่องจากมีการด าเนินงานใน
ส่วนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จึงการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานตามแนวทางการ
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่แทน  

๒. ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น ๘๑ หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรที่
ประเมินตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ ๓ หลักสูตร (คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะ
พยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ คือ สภาเภสัชกรรม ระบบ World 
Federation for Medical Education (WFME) และสภาการพยาบาล ตามล าดับ) และหลักสูตรที่ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. จ านวน ๗๘ หลักสูตร รายละเอียดดังนี้  

๑) จ านวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร  ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ จ านวน  ๑๘ 
หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๙ หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร  

๒) จ านวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๖๐ หลักสูตร 
แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี ๓๖ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๑๔ หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก ๑๐ หลักสูตร 

๓. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
พิจารณาเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่
ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) โดย
จากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร รอบ ๙ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า มีหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ 
การก ากับมาตรฐาน จ านวนทั้งสิ้น ๗๘ หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของหลักสูตรที่ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. รายละเอียดดังนี้  

 
 
           ล าดับ... 



๖๕ 
  

ล าดับ คณะ 
หลักสูตร 
ทั้งหมด 

องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑ คณะเภสัชศาสตร์ ๓ - ๒ ๑ 
๒ วิทยาแพทยศาสตร์ฯ ๓ ๒ ๑ - 
๓ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๐ ๑๑ ๖ ๓ 
๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๖ ๖ ๕ ๕ 
๕ คณะเกษตรศาสตร์  ๘ ๓ ๓ ๒ 
๖ คณะศิลปประยุกต์ฯ  ๒ ๒ - - 
๗ คณะศิลปศาสตร์  ๑๕ ๑๐ ๕ - 
๘ คณะบริหารศาสตร์  ๘ ๘ - - 
๙ คณะนิติศาสตร์ ๑ ๑ - - 

๑๐ คณะรัฐศาสตร์ ๒ ๒ - - 
รวม ๗๘ ๔๕ ๒๒ ๑๑ 

 

หมายเหตุ หลักสูตรที่ประเมินตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ จ านวน  ๓ หลักสูตร คือ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ใช้สภาเภสัชกรรม ระบบ World Federation for 
Medical Education (WFME) และสภาการพยาบาล ตามล าดับ 

 

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากรอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๗๘ หลักสูตร ซึ่งจะด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 
 

  ความเสี่ยงที่ ๒ : ด้านงบประมาณรายได้ลดลง 
  ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงินไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ ๘๐  
  ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
  ผลการด าเนินงาน :  

ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๑ วิธีการจัดการความเสี่ยงจาก ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง  
คิดเป็นร้อยละ ๒๕ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงานทั้งหมด รายละเอียดดังนี้  
 ๑. ด าเนินการตามข้อ ๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา และก าหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้  

๑) สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดเป็นค่าร้อยละของแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่สภามหาวิทยาลัยต้องการพิจารณาค่าเป้าหมายที่เป็นจ านวนเงิน เพ่ือที่จะได้มอบค่าเป้าหมาย
ส าหรับทุกคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้ผลการด าเนินงานในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย จึงมีมติมอบรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  
วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ช่วยพิจารณาในการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย   

              ๒) สภามหาวิทยาลัย... 



๖๖ 
  

๒) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  มีมติมอบ
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ช่วยพิจารณาในการทบทวนค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทาง
การเงิน  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย เพ่ือระดมความ
คิดเห็นจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทาง
การเงิน  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย พร้อมทั้ง
ก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อ ๒ กองแผนงาน ร่วมกับคณะ/วิทยาลัยในการทบทวนตัวชี้วัดและ
ผู้รับผิดชอบในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้  

๑ ) กองแผนงานสรุปน า เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย  ใน การประชุม                                        
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และเสนอต่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติมอบ
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาในการทบทวนค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑)  

๒) กองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ในวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร 
และมีผู้เข้าร่วมคืออธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุกคณะ และผู้อ านวยการส านักทุก
ส านัก เพ่ือระดมความคิดเห็นในการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย และ
ก าหนดให้คณะ/วิทยาลัย/-ส านัก/หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส ๓  เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และจากนั้นจึงมอบค่าเป้าหมายส าหรับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือด าเนินงานให้
สอดคล้องกับค่าเป้าหมายในแตล่ะตัวชี้วัดต่อไป 

๓. ยังมิได้มีการด าเนินงานในข้อ ๓ คณะ/วิทยาลัย ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
กองแผนงาน ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ในด้านการเพ่ิมรายได้ 
การลดรายจ่ายและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ ข้อ ๔ คณะ/วิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย และกองแผนงาน น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เนื่องจากอยู่ระหว่างการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑    

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการทบทวน                     
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข : อยู่ระหว่างการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และ                   
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผน  

           กลยุทธ์… 



๖๗ 
  
กลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๑) วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 

  ความเสี่ยงที่ ๓ : ด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคาร
สถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
การใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ๕ ข้อ      
 ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  ผลการด าเนินงาน :  
  ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยงจาก ๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนิน รายละเอียดดังนี้  

๑. ด าเนินการตามข้อ ๑ ส ารวจอาคารสถานที่และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่ 
โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเชิงเทคนิคในการศึกษาระบบมาตรฐานของความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัย และได้มีการประชุมคณะท างานเชิงเทคนิคฯ เพ่ือหาแนวทาง/ข้อมูลของอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ 
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ปีงบประมาณก่อนหน้า) และแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาประสิทธิภาพการใช้อาคาร
และสถานที่  

๒. ด าเนินการตามข้อ ๒ จดัท าข้อเสนอการปรับปรุงอาคารและสถานที่ตามรายการสิ่งก่อสร้าง และ
ด าเนินการตามข้อ ๓ ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดท าแบบรูปและประเมินราคาเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยการจัดท ารายละเอียดการก่อสร้าง ส าหรับรายการก่อสร้างที่ได้รับ
งบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๒.๑) ประชุมชี้แจงร่วมคณะ/ส านัก ถึงโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ และ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณางบประมาณใน
เบื้องต้นก่อน ในส่วนของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ โดยพิจารณาข้อเสนอในการปรับปรุงอาคารตามรายการ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๖ 

๒.๒) ที่ประชุมมีมติในการพิจารณาหลักเกณฑ์/หรือแนวทางในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
แต่ละคณะ/หน่วยงาน ดังนี้  (๑) การเรียนการสอน  (๒) การให้บริการ (๓) การบริหารจัดการ และ (๔) การสัญจร  

๒.๓) ส านักงานบริหารกายภาพฯ ด าเนินการจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงอาคารตามรายการ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจัดท าแบบรูปและประมาณราคาตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรโดยมีการ
ติดตามงานเป็นรายไตรมาส 

๒.๔) ส านักงานบริหารกายภาพฯ ด าเนินการจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงอาคารตามรายการ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยการส่งค าของบประมาณสิ่งก่อสร้างตามรายการและกรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรส่งส านักงบประมาณฯ เพ่ือพิจารณารายการสิ่งก่อสร้าง 

๓. อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อ ๕ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอการปรับปรุง
อาคารและสถานที่ ตามข้อเสนอในการปรับปรุงอาคารตามรายการสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ 
ของคณะ/ส านัก โดยพิจารณาจากงบประมาณและหลักเกณฑ์ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๑ และจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ต่อไป  

 
 
             ผลการประเมิน… 



๖๘ 
  
  ผลการประเมิน :  ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงอาคารสถานที่และการ
ใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ๔ ข้อ ท าให้ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี  
  ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้ผู้ รับผิดชอบหลัก พิจารณาการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย                  
เรื่องหลักเกณฑ์หรือข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงอาคารสถานที่ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้ทราบหลักเกณฑ์หรือ
ข้อเสนอแนะร่วมกัน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๓  
(ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 

 ๔.๑.๒.๔  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
      ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)  
            ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นชอบแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับ  คณะ/หน่วยงาน 
และกองแผนงานได้แจ้งเวียนแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งปฏิทินการด าเนินงานและ
คู่มือการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานฯ นั้น 

เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  กองแผนงานจึงได้ด าเนินการติดตามรวบรวม 
วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตร
มาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) น าเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป โดย
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็นความเสี่ยง จ านวน 
๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ จ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และ ผลงานวิจัย ไม่
แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

 

ความเสี่ยงที่ ๑ : จ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับแผนการรับ

นักศึกษาใหม ่ร้อยละ ๓๐  
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :         
๑. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๑ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง 

คิดเป็นร้อยละ ๒๕ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้  
 

     ๑) ด าเนินการ… 



๖๙ 
  

๑) ด าเนินการตามข้อ ๑ ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย ในการพัฒนา
มาตรการ แนวทางในการควบคุม ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนด  

๒) อยู่ระหว่างด าเนินการ ๓ วิธีการจัดการความเสี่ยง คือ ข้อ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ข้อ ๓ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่แบบมุ่งเป้า โดยใช้สื่อทางเทคโนโลยี โดยเน้นประชาสัมพันธ์ศิษย์
เก่าท่ีประสบความส าเร็จ และ ข้อ ๔ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  

๒. ผลการด าเนินการงาน พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน ๓๖๔ คน โดยก าหนดปฏิทินการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา เป็น ๒ ภาค คือ ภาคต้น และภาคปลาย โดยใน
ภาคต้น แบ่งการรับสมัครเป็น ๒ ครัง้ ดังนี้ (๑) ครั้งที่ ๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๘ มกราคม - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ และ 
(๒) ครั้งที่ ๒ รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และภาคปลาย รับสมัครระหว่างวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

๓. ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๓๗๒ คน ซึ่งคณะที่เปิดรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๗ คณะ ดังนี้  

๑) คณะวิทยาศาสตร์   ๕) คณะบริหารศาสตร์ 
๒) คณะเกษตรศาสตร์  ๖) คณะเภสัชศาสตร์ 
๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ๗) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
๔) คณะศิลปศาสตร์ 

โดยผลการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคต้น ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
(ข้อมูลจากส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑) พบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๒ เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๑๒๑ คน และระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๓ คน รายละเอียดดังนี้  

 

คณะ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

แผนรับ 
มีสิทธิ์เข้า

ศึกษา 
แผนรับ 

มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 

แผนรับ 
มีสิทธิ์เข้า

ศึกษา 
ร้อยละ 

คณะวิทยาศาสตร์  ๑๐๕ ๓๑ ๒๐ ๖ ๑๒๕ ๓๗ ๒๙.๖๐ 
คณะเกษตรศาสตร์  ๓๗ ๔ ๑๒ ๒ ๔๙ ๖ ๑๒.๒๔ 
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  

๗๑ ๒๐ ๒๕ ๕ ๙๖ ๒๕ ๒๖.๐๔ 

คณะศิลปศาสตร์  ๓๓ ๓๗ - - ๓๓ ๓๗ ๑๑๒.๑๒ 
คณะเภสัชศาสตร์  ๑๗ ๔ ๕ ๐ ๒๒ ๔ ๑๘.๑๘ 
คณะบริหารศาสตร์  ๓๕ ๒๔ - - ๓๕ ๒๔ ๖๘.๕๗ 
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

๑๒ ๑ - - ๑๒ ๑ ๘.๓๓ 

รวม  ๓๑๐ ๑๒๑ ๖๒ ๑๓ ๓๗๒ ๑๓๔ ๓๖.๐๒ 
 
 
 
 

                    จากตาราง... 



๗๐ 
  

จากตาราง พบว่า คณะที่มีผลการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้                
(ร้อยละ ๓๐) จ านวน ๒ คณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๑๒ และ คณะบริหารศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
๖๘.๕๗ และคณะที่มีผลการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด จ านวน ๕ คณะ ได้แก่ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ         
คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูลจากส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑) จ านวนทั้งสิ้น ๑๓๔ คน รายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๐.๑๑ เม่ือเทียบกับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐๑ 
คน และระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๑ คน รายละเอียดดังนี้  

 

คณะ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ร้อยละการ
รายงานตัวฯ แผน

รับ 
มีสิทธิ์เข้า

ศึกษา 

รายงาน
ตัวเข้า
ศึกษา 

ร้อยละ
รายงาน

ตัวฯ 

แผน
รับ 

มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 

รายงาน
ตัวเข้า
ศึกษา 

ร้อยละ
รายงาน

ตัวฯ 
คณะวิทยาศาสตร ์ ๑๐๕ ๓๑ ๒๘ ๒๖.๖๗ ๒๐ ๖ ๕ ๒๕.๐๐  26.40  

คณะเกษตรศาสตร ์ ๓๗ ๔ ๒ ๕.๔๑ ๑๒ ๒ ๑ ๘.๓๓  6.12  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๗๑ ๒๐ ๑๘ ๒๕.๓๕ ๒๕ ๕ ๕ ๒๐.๐๐  23.96  

คณะศลิปศาสตร ์ ๓๓ ๓๗ ๓๓ ๑๐๐.๐๐ - - - -  100.00  

คณะเภสัชศาสตร ์ ๑๗ ๔ ๒ ๑๑.๗๖ ๕ ๐ ๐ ๐.๐๐  9.09  

คณะบริหารศาสตร ์ ๓๕ ๒๔ ๑๗ ๔๘.๕๗ - - - -  48.57  

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ ๑๒ ๑ ๑ ๘.๓๓ - - - -  8.33  

รวม  ๓๑๐ ๑๒๑ ๑๐๑ ๓๒.๕๘ ๖๒ ๑๓ ๑๑ ๑๗.๗๔  30.11  

(ข้อมูลจากส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)  
 

สรุปผลการประเมิน :  ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ  
ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ :  
๑. ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ควรประชุมร่วมกับคณะที่มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
๒. ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ควรน าผลการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพิจารณา

ก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาในแต่ละคณะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวโน้มการ
แข่งขันทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ควรต้องเพ่ิมในส่วนของการประชาสัมพันธ์  การสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่
รู้จักและให้การยอมรับของกลุ่มเป้าหมายมากข้ึนและอย่างรวดเร็ว 

 

                 ๓. พิจารณา... 



๗๑ 
  

๓. พิจารณาทบทวนการเปิดหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของผู้เรียน ทั้งหลักสูตรส าหรับวัยท างาน หลักสูตร
ส าหรับผู้สูงวัย เป็นต้น  
 ความเสี่ยงที่ ๒ : ผลงานวิจัย ไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง :  ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน :  
๑. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๖ วิธีการจัดการความเสี่ยง 

คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้  
๑) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับกองคลัง ในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ประสานงานวิจัย และ
เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ดังนั้น ในการประชุมจึงเห็นควรประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และส านักบริหารงานวิจัยฯ ได้ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณให้กับหัวหน้าโครงการ นักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการในแต่ละคณะ ซึ่ง
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ด าเนินการประชุมชี้แจงฯ จ านวน ๒ คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์  

ทั้งนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ด าเนินการส่งสัญญาให้คณะเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  
๒๕๖๐ เพ่ือเริ่มด าเนินการแล้ว  

๒) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ ส าหรับโครงการที่
ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พบว่า มีโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ใน ไตรมาสที่ ๑ คิดเป็น             
ร้อยละ ๔๐.๔๘ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๖ ของแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส ๑  

๓) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานวิจัย รอบ ๖ เดือน 
ก าหนดให้นักวิจัยส่งรายงานภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตามก าหนดของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยในเดือนเมษายน/เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ด าเนินการจัดประชุมนักวิจัยเพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย รอบ ๖ 
เดือน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการวิจัย โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ตามเป้าหมายของการ
วิจัย คือ ๑) นวัตกรรมและสังคม ๒) สะสมองค์ความรู้ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี 
โดยมีหัวหน้าโครงการที่ไม่มารายงานความก้าวหน้า จ านวน ๑ โครงการ  

๔) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานวิจัย รอบ ๙ เดือน โดย
ก าหนดให้นักวิจัยส่งรายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามก าหนดของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และจะสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  

๒ . สรุปแผน/ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๑ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓) โดยจ านวนโครงการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 

ผลผลิต... 



๗๒ 
  
 

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด 
จ า น วน
โครงการ 

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐานการ
วิจัย 

กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรวิจัย  
กิจกรรม : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย 

๒ 
 

๑ 
๑ 

๗๖.๕๐ 
 

๖๘.๐๐ 
๘๕.๐๐ 

โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
กิจกรรม : การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มี

ศักยภาพตามสาขาวิจัย 
กิจกรรม : การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน  

๓๒ 
๑๒ 

 
๒๐ 

๕๖.๙๔ 
๕๖.๖๗ 

 
๕๗.๒๑ 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ 

กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ 

๖ 
 

๖ 

๖๑.๐๐ 
 

๖๑.๐๐ 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข็มแข็งด้านสังคม 
ชุมชนความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

กิจกรรม : การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กิจกรรม : การจัดการความรู้การวิจัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 

และเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ  

๑๓ 
 

๙ 
๔ 

๕๒.๒๒ 
 

๔๘.๓๓ 
๕๖.๑๐ 

 

(ข้อมูลสรุปแผน/ผล ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ : กองแผนงาน)  

 

สรุปผลการประเมิน :  ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                        
ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)  
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้       
    ๑. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม

ช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางศิษย์เก่า หรือรูปแบบต่างๆ ทางโซเซียลมีเดีย 

   ๓. มหาวิทยาลัย… 



๗๓ 
  
  ๓. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส าหรับหลักสูตรที่มี
จ านวนนักศึกษาน้อยให้คุ้มค่า 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๔.๑.๒.๕  ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ UBU LMS                            
     และการพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 

         ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  น าเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ UBU LMS โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือแบบผสม เช่น 
Blended learning และ Flipped classroom เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถใช้ระบบ UBU LMS ใน
ชั้นเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การสอนรูปแบบใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ด้วย
ตนเองได้ สามารถออกแบบและสร้างสื่อการสอนให้สอดรับกับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้ โดยมีกิจกรรมใน
การด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (UBU LMS) ที่รองรับการเข้าใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงระบบสนับสนุนที่อ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน 

๒. พัฒนาระบบห้องเรียน Smart classroom และห้องเรียนทางไกล 
๓. พัฒนาทักษะผู้สอนให้สามารถใช้งานระบบ UBU LMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสื่อการสอนและการเรียนรู้ 
๕. พัฒนาการสอนในรูปแบบต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ในการนี้ จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาระบบจัดการ    
การเรียนรู้  UBU LMS และการพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน ๓ ปี               
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) งบประมาณรวมทั้งโครงการ ๑๑,๕๓๒,๕๙๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันห้า
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่งเงินงบประมาณ 

2562  ๖,7๓๑,๓90 
กิจกรรมที่ ๑  ใช้งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน ๔,๘๔๕,๗๙๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๒  ใช้งบประมาณแผ่นดิน (ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) 
จ านวน ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท 



๗๔ 
  

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่งเงินงบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๓–๕ ใช้งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนโครงการปฏิรูป
หลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
จ านวนเงิน 415,600 บาท 

2563 ๓,3๘๕,๖00 

กิจกรรมที่ ๑  ใช้งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๒  ใช้งบประมาณแผ่นดิน (ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) 
จ านวน ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓–๕ ใช้งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนโครงการปฏิรูป
หลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
จ านวนเงิน 415,600 บาท 

2564 1,๔๑๕,๖00 

กิจกรรมที่ ๑  ใช้งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓–๕ ใช้งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนโครงการปฏิรูป
หลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
จ านวนเงิน 415,600 บาท 

รวมทั้งสิ้น ๑๑,๕๓๒,๕90 

กิจกรรมที่ ๑  ใช้งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน ๗,๓๔๕,๗๙๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๒  ใช้งบประมาณแผ่นดิน (ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) 
จ านวน ๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓–๕ ใช้งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนโครงการปฏิรูป
หลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
จ านวนเงิน ๑,๒4๖,๘00 บาท 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติโครงการพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ UBU 
LMS และการพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษท่ี 21 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ  และส าหรับโครงการที่ใช้งบประมาณเงินแผ่นดินหากปีไหนที่
ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน  ใหโ้ครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย
เพื่อใชส้ าหรับด าเนินโครงการ   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

     ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๘)  
        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา                        

ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ ๘) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 14 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน  

             ในการนี้… 



๗๕ 
  
  ในการนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความ
เห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
การประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2561  ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน 12 คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  2  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  คณิตศาสตรศึกษา    จ านวน    2  คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  1  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จ านวน    1  คน 

คณะศิลปศาสตร์ 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  1  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน    1  คน 

คณะบริหารศาสตร์ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน  4  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน    4  คน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  1  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  ชีวเวชศาสตร์     จ านวน    1  คน 

คณะรัฐศาสตร ์
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  3  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จ านวน    3  คน 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 คน 
 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    จ านวน  1  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    1  คน 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    จ านวน  1  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน    1  คน 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ ๘) จ านวน 14 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท           
จ านวน 12 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน  
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

                    ระเบียบวาระที่  ๔… 



๗๖ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
     ๔.๓.๑  การเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
         หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   
       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๒  โดยได้บรรจุลงแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ แล้ว หลักสูตรนี้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดสอนใน        
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรเต็มเวลาให้ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตต
ลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) และ หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  จัดการเรียนการสอน
นอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  จ านวนรับนักศึกษา ๑๐ คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา 
๒๑๐,๔๘๐ บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาท/คน คิดเป็น 
๗๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๔ 
คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการ
ตรวจภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา สังกัด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาการรับทราบหลักสูตรตามล าดับ 
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ  

 
 
 
 
 
 
 

                 ๔.๓.๒  การปรับปรุง... 



๗๗ 
  

   ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การขอ 
   เปลี่ยนแปลงการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาโดยไม่กระทบโครงสร้าง 
   หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรนี้ ได้จัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙  สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ และอยู่
ระหว่างรอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ดังนี้ 

ขอเสนอเปลี่ยนแปลงการก าหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากเดิมนักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติภายใน ๑ 
ปีการศึกษา เปลี่ยนเป็น นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติภายใน ๒ ปีการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาบางราย
ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ของแต่ละปีการศึกษา มีพ้ืนฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาค่อนข้างต่ า ท าให้
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๑๑๕๑ ๘๗๑ หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ในภาคการศึกษานั้นได้ และ
ต้องรอลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๑๑๕๑ ๘๐๑ การวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ของปี
การศึกษาถัดไป หลังจากนั้นจึงจะพร้อมส าหรับเรียนรายวิชา ๑๑๕๑ ๘๗๑ หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ใน
ภาคการศึกษาปลายของปีถัดไป เป็นเหตุให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ครบภายใน ๑ ปีการศึกษา จึงไม่
พร้อมในการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (QE) ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงการสอบวัดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากเดิม ต้องสอบผ่านการัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน ๑ ปี
การศึกษา เป็น นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใน ๒ ปีการศึกษา 

ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจสอบเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตรและ
รายละเอียดอื่นในหลักสูตร  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงก าหนดการสอบวัด
คุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ล าดับต่อไป 
จะได้เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ๔.๓.๓  การปรับปรุง... 



๗๘ 
  
   ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
      ๑) การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
          หลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร สังกัด คณะศิลปประยุกต์และ 
          สถาปัตยกรรมศาสตร์                    
        ๒) การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร   

                สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๑ หลักสูตร และคณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ 
ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน ๑ หลักสูตร สังกัด             
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบ  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐    

๒๕ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ 
 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากมีอาจารย์
ลาออกจากราชการ 
จ านวน ๒ คน และลา
ศึกษาต่อจ านวน ๑ คน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๒. การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์  
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต            

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๐ 
มกราคม 
๒๕๕๙ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เพ่ือให้หลักสูตรมีอาจารย์
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๗๙ 
  
ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

๒๕๕๘ และสามารถท า
หน้าที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้ 
 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร การปรับปรุง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร และจะเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ 

          ส าหรับสาขาวิชา ครยุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
          ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. …. 
            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร การอนุมัติหลักสูตรใหม่และมีการใช้ชื่อปริญญา
ใหม่ จ านวน ๔ ปริญญา ได้แก่  

 ๑) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ใช้หลักสูตรนี้ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา 
จ านวน ๖๐ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้ารับปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 
๒๕๕๙   
 ๒) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ รับนักศึกษาจ านวน ๕๕ คน  เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน ๕๕ คน  
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

                ๓) สาขาวิชา… 



๘๐ 
  
 ๓) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขณะนี้
รอส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษา
จ านวน  ๖๕ คน คาดว่าส า เร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๓ และจะรับปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
  ๔) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘        
รับนักศึกษาเข้าศึกษาจ านวน  ๓๐ คน จะส าเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๒  จะรับปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เสนอขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกาไปส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
  ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอขอแก้ไขเพ่ือเพ่ิมเติมแก้ไข สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  และ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งให้มหาวิทยาลัยแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ตามบันทึกที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๙๖๖๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ 
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๔๗๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ส่งเอกสารการแก้ไขแล้วตามบันทึกที่  ศธ 
๐๕๒๙/๔๔๘๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  และได้ท าบันทึกติดตามผลการด าเนินงานแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา 
ตามบันทึกที่ ศธ ๐๕๒๙/๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอขอแก้ ไขเ พ่ือเพ่ิมเติมแก้ ไข สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  ตามบันทึกที่   
ศธ ๐๕๒๙/๖๗๙๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้แก้ไขตาม 
บันทึกที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๓๒๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ส านักงานการ
อุดมศึกษาแจ้งทางโทรศัพท์ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา โดยให้รวมชื่อปริญญาใหม่ทั้ง ๔ ชื่อไว้ในฉบับ
เดียวกัน  จึงเห็นสมควรจัดท าแก้ไขเพ่ิมชื่อปริญญาในพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย   
  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว ชื่อปริญญาทั้ง ๔ ชื่อนี้ เป็นชื่อปริญญาใหม่ ยังไม่มีชื่อ
ปริญญาก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และชื่อปริญญาที่เสนอนี้ เป็นชื่อถูกต้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙    
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการขอเพ่ิมเติมแก้ไข พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ...)  พ.ศ. …. โดยเพิ่มชื่อปริญญาสาขาวิชาใหม่ ดังนี้   
 

   (๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.”   
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.” 

 

  (๖) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ“พย.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.” 

 

(๑๓) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น ตือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด. 

   (ข) โท เรียกว่า… 



๘๑ 
  
   (ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ ศป.ม. 
  (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 

 (๑๖) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.” 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ  

 

๔.๔.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในที่มี 
         สถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

         คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.16.1.15/00254 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นส่วนงานภายใน
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ส านักงานกฎหมายและนิติการได้มีบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.1.10/0519 ลงวันที่ 19 เมษายน 
2561 แจ้งผลการตรวจสอบและแก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งส านักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอผล
การพิจารณาต่ออธิการบดี ว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นส่วนงานภายในของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ในอ านาจการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามมาตรา 15 (4) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 
 อธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นชอบและให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเสนอร่างประกาศฉบับ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ๒. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในที่มี
สถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
สาธารณสุขด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
 ๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าวตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 15 

   
            ที่ประชุม... 



๘๒ 
  

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ด าเนินการจัดท าข้อสรุปเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนชื่อ “การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นส่วนงานภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข”  ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่าย รายได้มาจากส่วนไหน  ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางการบริหารจัดการเรื่องของโรงพยาบาล เป็นต้น  เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   มติที่ประชุม อนุมัติและมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  

 ๔.๔.๓  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก 
     ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. .... 
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   โดยที่เป็นการ
สมควรก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ต่อราชการมากที่สุด กองคลังจึงได้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายกอง
คลังปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้
ในการปฏิบัติราชการ กองคลังได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และได้น าเสนอให้  นายโกเมท ทอง
ภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง และที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ เห็น
ควรให้ปรับแก้ไขจากประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปลี่ยนเป็น ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ โดยกอง
คลังได้ด าเนินการปรับแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อความตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. .... 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๔.๔  การออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และ 
         การร้องทุกข ์ พ.ศ. .... 

         หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
๑. ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2548 และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2549 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย นั้น  

ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ฉบับใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลในการเสนอออกข้อบังคับดังนี้ 
 
 
 

 ๑) ตามข้อบังคับ… 



๘๓ 
  

๑) ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘  
และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2549 มี
การใช้บังคับมาแล้วเป็นเวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา จึงไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายในปัจจุบัน 

2) เนื่องจากมีการประกาศใช้บั งคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และข้อบังคับ ก.อ.ร.ว่าด้วย การอุทธรณ์
และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งให้ออกจากราชการและค าสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ.  2560 และ
ข้อบังคับ ก.อ.ร.ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2560 จึงมีความ
จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการออกข้อบังคับที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ให้มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติและข้อบังคับ ก.อ.ร. ดังกล่าวข้างต้น 

3) ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2549 ใน
หมวดว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ได้ให้อ านาจคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ พิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงกรณีปลดออกหรือไล่ออกหรือการสั่งให้ออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยไว้
แต่อย่างใด จึงเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอันมีความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการออกข้อบังคับเพ่ือให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ มีอ านาจพิจารณาค าสั่งลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออกหรือสั่งให้ออกจากราชการ
ของพนักงานได้ด้วย 

๒. ส านักงานกฎหมายและนิติการได้มีบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.1.10/1040 ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2561 เสนออต่ออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ พ.ศ. .... และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและประกาศใช้บังคับต่อไป โดยอธิการบดีได้พิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ 

๓. ส านักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.1.10/1041 ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2561 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติเห็นชอบการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. .... ให้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และส านักงานกฎหมายและนิติการได้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับดังกล่าวแล้ว 

๔. ส านักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้พิจารณาร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ....  แล้ว ขอตั้งข้อสังเกตต่อ สภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1) ตามร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ....            
ข้อ ๙ วรรคสาม ที่ก าหนดว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ก.อ.ม. โดยข้อเสนอแนะของอธิการบดี” 

พิจารณาแล้วเห็นว่า เดิมตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 ข้อ 3 ก าหนดว่า “ให้อธิการบดีประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย” ซึ่งจะเห็นได้ว่าอธิการบดีจะต้องเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการจากข้าราชการพลเรือน 
 

ในสถาบัน... 



๘๔ 
  
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยหากก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ก.อ.ม. ทั้งคณะอาจมีปัญหาใน
การปฏิบัติในกรณีที่กรรมการพ้นจากวาระการด ารงต าแหน่งก่อนก าหนดเวลาที่จะต้องเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือให้มีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ท าหน้าที่แทนซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวอาจมีการด าเนินการหลายขั้นตอน และใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการอันอาจท าให้การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เกิดความไม่ต่อเนื่องได้ 

2) ตามร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ. ....         
ข้อ ๒๘ ก าหนดว่า “ให้ ก.อ.ม. พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

 ในกรณีที่ไม่สามารถพิจารณาเรื่องที่อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรค
หนึ่ง ให้ ก.อ.ม. รายงานปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การพิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จต่อสภามหาวิทยาลัยทราบและขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน” 

พิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดให้ ก.อ.ม.สามารถเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยในกรณีที่ไม่
สามารถพิจารณาเรื่องที่อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสื ออุทธรณ์เพ่ือขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาพิจารณาออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวันได้นั้น อาจเป็นการก าหนดข้อบังคับที่มีผลเป็น
การขัดต่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 ที่บัญญัติให้การพิจารณาทางปกครอง
จะต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์โดยที่พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้มิได้มีบทบัญญัติใน
มาตราใดที่ให้อ านาจในการขยายระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ได้ 

3) ตามร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์   พ.ศ. ....                           
ข้อ ๓๕ ก าหนดว่า “เมื่อข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดมีเหตุที่อาจร้องทุกข์ได้ตามข้อ ๓๔ และระยะเวลายังไม่ล่วงเลย
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ให้ข้าราชการหรือพนักงานผู้นั้นปรึกษาหารือกับ
ผู้บังคับบัญชาระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพ่ือ
ท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้นก่อน โดยอาจให้มีบุคคลอ่ืนเข้าร่วมในการปรึกษาหารือด้วยก็ได้ เมื่อ
ได้มีการปรึกษาหารือแล้ว แต่ไม่ได้รับค าชี้แจงภายในเวลาอันสมควรหรือได้รับค าชี้แจงที่ยังไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ยื่นเรื่อง
โดยเร็วต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาก่อนที่ยื่นเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๓๔  

ในกรณีอธิการบดีเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือความคับข้องใจให้ข้าราชการหรือพนักงานร้องขอ
เป็นหนังสือภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งต่ออธิการบดีเพ่ือขอให้พิจารณาเรื่องนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนและถ้าไม่ได้
รับค าชี้แจงในเวลาอันสมควรหรือได้รับค าชี้แจงที่ยังไม่เป็นที่พอใจ ให้ข้าราชการหรือพนักงานยื่นเรื่องร้องทุกข์ตาม             
ข้อ ๓๔ ได้...” 

พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งถึงการกระท าหรือได้รับค าสั่ง...” ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หากเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาสามารถร้องทุกข์ต่อส ภา
มหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท าหรือได้รับค าสั่ง ซึ่งในทางปฏิบัติสภามหาวิทยาลัยได้
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เป็นผู้พิจารณาแทน โดยที่มาตราดังกล่าวไม่ได้ก าหนดว่าการ
ร้องทุกข์จะต้องผ่านการพิจารณา ขอรับค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเสียก่อน ฉะนั้น การที่ข้อบังคับ
ดังกล่าวก าหนดว่าผู้ร้องทุกข์จะต้องร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาในแต่ละล าดับชั้นจนถึงอธิการบดีก่อนจึงจะเสนอเรื่อง
ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้จะมีผลเป็นการสร้างภาระอันมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดย
ไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระเกินสมควรหรือไม่ 

     ๕. ส านักงาน… 



๘๕ 
  

๕. ส านักงานกฎหมายและนิติการ ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา ๑๕ บัญญัติไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

ฯลฯ            ฯลฯ             ฯลฯ 
(๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน

มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
ฯลฯ            ฯลฯ             ฯลฯ 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ. 
.... เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความถูกต้องตามข้ันตอนของกฎหมาย ส านักงานกฎหมายและนิติการ จึงเสนอร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ซึ่งข้อบังคับฉบับใหม่นี้จะมีผลเป็นการยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2549 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  

โดยร่างข้อบังคับดังกล่าวมีทั้งสิ้นจ านวน ๔ หมวด 52 ข้อ ประกอบด้วย  
เรื่องทั่วไป (ข้อ ๑ – 8)  
หมวด ๑ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ข้อ 9 – 12)   
หมวด ๒ การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ (ข้อ 13 – 33) 
หมวด ๓ การเสนอเรื่องร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ข้อ 34 – 50)   
หมวด ๔ บทเฉพาะกาล (ข้อ 51 – 52) 
 

ในการนี้ ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. .... พร้อมจัดท าตารางเปรียบเทียบระหว่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2549 กับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. .... 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบนางสาวจันทิมา   ธนาสว่างกุล  กรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
พ.ศ. .... ใหม่อีกครั้ง  ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

  ๖.๒  การด าเนินการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณี เรื่องร้องเรียนโครงการก่อสร้าง 
      ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 5 เรื่อง 
                  ทั้งนี้... 



๘๖ 
  

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน  
๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 

 
 

 
................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


